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Souza Mello: "Há 
paz para desenvolver"
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Sallustro no
minuto final

Ignora-se a sorte de Oberdan
Sallustro, o industrial seques-
trado por um comando doERP
argentino. Um comunicado, ex-
pedido na tarde de ontem, con-
firmou a sua sentença de mor-
te, que" será cumprida no "mo-
mento oportuno". A Polícia de
Buenos Aires continua as bus-
cas de casa em casa, sem a me-
nor pista, e segundo alguns in-
formes prosseguem também as
negociações secietas entre a
Fiat e o ERP (Página 8)

DNER: boas
as estradas

Os cariocas que forem passar
h Semana Santa fora do Rio
poderão viajar tranqüilos, pois
os trabalhos realizados pelo
Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem garantem
perfeita segurança nas rodo-
vias^ Na Rio—Petrópoíis, na
Rio—Teresópolis e na Via Du-
tra o patrulnamento estará pre-
parado para prestar esclareci-
mentos aos viajante:;. Desde on-a tem está montado um esquema,
de policiamento ostensivo em
todas as rodovias. (Página 7}
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A REVOLUÇÃO
NO ANO OITO

O Governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, declarou ontem, na Escola Superior de
Guerra, que democracia e desenvolvimento mar cham lado a lado e que um não pode pr-sterir
o outro. 0 Sr. Antônio Carlos Magalhães afirmou que "a necessidade de administrar cora
o móx/mo de eficiência e rentabilidade teria de levar o tratamento revolucionário a descer
mais fundo para atingir as causas da ineficiência da máquina governamental". (Página -5)
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O Presidente Salvador Allende anunciou que seu

{[overno 
estuda o confisco de todos os bens que a

ntèrnatiónal Telephone and Telegraph (ITT) pos-
sui no Chile, destacando que os juristas estão estu-
dando a apresentação do tema no Congresso, atra-
vés de um projeto de lei ou uma emenda constitu-
cional. A ITT possui 70 por cento das ações da
companhia telefônica chilena, além de interesses
em dois hotéis pertencentes à cadeia Sheraton
(Carrera e San Cristobal) e nas empresas ITT Co-
municações e Ali America Cables and Rádio. (P. 8)

FITTIPALDI A
340 POR HORA

Napoleón está
na Guatemala

Com a média da 188km86 na última volta das eliminatórias de ontem
e com o espantosa marca de 340 km na reta, Emerson Fittipaldi con-
firmou sua condição de favorito do Grande-Prêmio Brasil de Fórmula
1, a ser corrido hoje à tarde, em- Interlagos. Mas o. argentino Reute-
mann e o sueco Peterson podam estragar tudo (Páginas 16 e 17)

Páscoa abre
muro: Berlim

O ex-candidato á presidência e
um dos líderes do frustrado le-
vante contra Fidel Sàríchèz Her-
nandez, José Napoleón Duarte,
foi levado na noite de terça-
feira até a Guatemala por um
avião da Força Aérea salvado-
rehha. O presidente da Guate-
mala, Carlos Arena Osório, ofe-
receu pessoalmente o asilo.

Ontem, pela primeira vez em
seis anos, o Muro de Berlim foi
aberto para as festas da Páscoa,
e milhares de berlinenses oci-
dentais atravessaram suas nove
entradas levando flores, café,
camisas de nylon e outros ar-
tigos raros no lado oriental. Es-
pera-se que cerca de 750 mil
pessoas ultrapassem a fronteira
durante a Páscoa. (Página 8)

Bahia., marco
do progresso

O economista Rômulo de Al-
meida, em artigo especialmen-
te escrito para o Caderno da
Bahia, que circula juntamentecom essa edição, analisa o ca-
ráter político do pólo petroquí-mico do Nordeste, defendendo
a decisão do Presidente Mediei
como "uma lúcida tomada de
posição para remover certos
obstáculos ao desenvolvimento".
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O MAIOR
DETODOS

Com 48 andares, e locali-
zado no centro de São
Francisco-EUA, este é o
maior edifício do mundo
em forma Je pirâmide: 4
anos para sua construçáo.

DIRETOR ECONÔMICO

Bônus levam Delfim
aos EUA no dia 13

O Ministro Delfim Netto manterá contatos com
empresários norte-americanos a respeito do lan-
çamento de títulos do Tesouro Nacional nos
EUA quando, no dia 13, estiver em Washington
tratando do contrato de financiamento do BID
para a Usiminas. A revelação foi feita ontem por
funcionários da Fazenda. Em São Paulo, o dire-
tor dó Departamento de Economia da Federação
e Centro das Indústrias daquele Estado afirmou
que "o volume da emissão de obrigações exter-
nas poderá ser consideravelmente ampliado, o
que possibilitará uma composição ainda mais
conveniente da nossa dívida pública externa,
aliviando, conseqüentemente, os compromissos
a serem amortizados a curto e médio prazos".

É urgente Aço »obe
oProvale produção

O Deputado Luís Pris-
co Viana pediu, on-
tem, ao Presidente
Mediei, através do Mi-
nistro Costa Cavalcan-
ti, a antecipação de ai-
gumas obras no Pro-
vale programadas pa-
ra o sertão baiano, a
fim de solucionar o
desemprego resultan-
te da violenta seca que
castiga a região. Diz o
deputado que já se per-
deu a safra de cereais,
começa a se tornar di-
fícil a situação da pe-

. cujiia-^fò, êxodo de
famílias para ti Sul'dó
País está alarmante.

Em comçaração com
igual período do ano
passado, apresentaram
aumento de 20 por cen-
to, no primeiro trimes-
tre deste ano, as ven-
das globais de produ
los siderúrgicos planos
e perfis pesados tia
CSN,' Usiminas e Cosi-
pa, tendo-se verificado
um crescimento de 16
por cento nas vendas
ao mercado interno.
Esta foi a conclusão
obtida, tendo em vista
o levantamento que
acaba de ser realizado
pêlo Conselho Side-
nírgico Nacional.

Finame empresta
este ano 1 milhão

m

para equipamentos
Será de um milhão de cruzeiros o total dos re-
cursos disponíveis pela Finame, para financia-
mento, em 1972, de máquinas e equipamentos
oriundos do parque industrial brasileiro. Em
encontro informal com a Imprensa, o secretário-
executivo daquela empresa pública do BNDE,
economista Élcio Couto, expôs detalhes do fun-
cionamento do órgão, que hoje participa com
10% na comercialização de máquinas e equipa-
mentos no País. Deu especial relevo à monta-
gem de um sistema de cadastramento dos f abri-
cantes nacionais de maquinaria, para identificar
os setores em que a política do Governo po-dera, de um modo gerai, ter aplicação prioritária.

Iniciado o
estudo das
migrações

Pesquisa preliminar so-
bre migrações internas
será realizada em se-
tembro e outubro ser-
vindo de >teste Dará a
investigação dc ordem
nacional — abrangen-
do 100 mil famílias de
migrantes — que o
Governo federal pro-
moverá nò início de
1973. O primeiro re-
latório da comissão
que estuda o problema
concluiu ser necessá-
ria a imediata cons
trução de dois postos
de triagem e treina-
mento de migrantes
nos municípios paUlis-
tas de Cachoeira Pau-
lista e Santa Fé do
Sul. O Estado de São
Paulo, somente no ano
passado, recebeu mais
de 100 mil retirantes.

Café: terna
é o preço

de Genebra
De 5 a 7 de abril, re-
presentantes dos maio-
res produtores mun-
diais de café, inclusive
o Brasil, vão se reunir
em Genebra para dis-
cütir a formulação de
uma estratégia conjun-
ta sobre preços. A reu-
nião é resultado das
conversações mantidas
no início deste mês en-
tre delegados do Bra-
sil, Colômbia, Costa do
Marfim e Portugal,
quando se acertou o
controle imediato e
efetivo dos suprimen-
tos, como única forma
de exercer pressão no
mercado e vencer a re-
sistência dos consumi-
dores. Costa do Mar-
fim eEl Salvador
acham que são peque-
nas as quotas anuais.

Vasco entra na corrida para comprar Tostão
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Pesea e peixe
O AUMENTO do consumo do peixe na Sema-

na Santa — testemunho da fidelidade do
nosso povo ao espírito cristão — confere atuali-
dade a um problema de dimensão mundial. E
de tão alto porte que figura nas preocupaçõescentrais e na atuação multinacional da FAO
(Organização das Nações Unidas para a Ali-
mentação).

J^ O PROBLEMA pesqueiro, com o seu duplo
enfoque econômico e sócio-humano. Dire-

tamente vinculado ao problema alimentar da
Humanidade, possui uma significação especial
para os povos latino-americanos. A doutrina
das 200 milhas instaurou neste Continente uma
estratégia econômica vinculada à exploração ra-
cional dos frutos do mar. quer para o abaste-
cimento interno quer para a captação de di-
visas indispensáveis ao financiamento do pro-
gresso doméstico.

Q AJUSTAMENTO das indústrias pesqueiras
aos esforços nacionais de progresso consti-

tui, pois, um desafio hemisfénco. E a circuns-
tância de terem as capturas mundiais de pes-cado aumentado a taxas de 7 por cento ao ano,
a partir da Segunda Grande Guerra, merece
uma reflexão especial. Nenhum outro produtobásico alimentar aumentou tanto o seu consu-
mo no mundo.

JJECENTE relatório da FAO reconhece a im-
portância conferida pelo Brasil ao desen-

volvimento da pesca. Para nós, é uma indústria
de base, destinada não só a garantir o aumen-
to de oferta de proteínas da dieta do nosso
povo, como ainda a captar divisas, pela expor-
tação e pelos convênios com os países ou em-
presas internacionais autorizados a pescar no
nosso mar territorial.

JNCLU1DA no sistema nacional de estímulos
fiscais, a indústria pesqueira já possui um

comportamento econômico marcado pelo dina-
mismo. Mas é preciso destacar os seus proble-mas setoriais, especialmente os referentes à ex-
pansão e modernização das frotas pesqueiras,
instalações terrestres, melhoria dos métodos, re-
dução dos custos operacionais, comercialização
dos seus produtos e assistência creditícia.

0 SOLUCIONAMENTO desses problemas é
indispensável para efetivar a decisão na-

cional de converter o Brasil num moderno e
atuante país pesqueiro — que possua, nesse
setor, uma economia ajustada às potencialida-
des de seu mar territorial.

0 RELATÓRIO da FAO destaca a importân-
cia do Atlântico Sul Ocidental — isto é,

de uma grande faixa marítima brasileira — e
do delta do Amazonas — para o qual recomen-
dou pesquisas exploratórias — como áreas do-
tadas de alta piscosidade. E, por outro lado,
estranha que, sendo os mares latino-americanos
tão ricos em pescado, seja tão baixo o seu ní-
vel de consumo neste Continente. E esse reparo
se aplica, também, ao Brasil.

\ PRESENÇA do pescado na dieta alimentar
do brasileiro que mora nas grandes cida-

des não atingiu, ainda, a níveis expressivos. E,
no interior, é praticamente nula. Mas o pro-blema não é só de comercialização. É, também,
de educação.

PRECISAMOS de uma nova política aumentar,
dotada de mecanismos de comunicação e

persuasão capazes de induzir o brasileiro a con-
sumir mais pescado. Inclusive porque a diversi-
ficação alimentar é um fator de equilíbrio eco-
nômico, possibilitando- ampliar a exportação de
outros produtos básicos.

O caos contínua
0 CAOS instaurado pelo governo da Guana-

bara nos domínios do ensino fundamental
e da cultura não se limita apenas a esses dois
setores de interesse pedagógico. Além de es-
colas e colégios fechados, em pleno ano letivo,
e de várias bibliotecas regionais interditadas,
novas manifestações da crise instalada ha edu-
cação carioca sao quase diariamente registra-
das pela imprensa. A desordem, a falta de senso

Súblico 
e o desrespeito à lei generalizam-se, na

uanabara.

pOR NÂO concordar com a "orientação" —
na verdade, desorientação — adotada peloEstado, no setor da educação física, a qual dei-

xará 150 mil alunos sem praticar essa disci-
plina, acaba de ser afastado pelo Sr. Chagas
Freitas do cargo o diretor do Departamento de
Educação Física.

£ QUAL essa "orientação" 
que motivou a exo-

neração do titular do cargo? O Sr. Chagas
Freitas decidiu não só transferir para o estra-
nho âmbito das Administrações Regionais os
Centros de Educação Física, como vetou a so-
licitação de abertura de concurso para preen-chimento de vagas de professores, que possi-velmente deseja prover por critério eleitpreiro.
Ao mesmo propósito politiqueiro corresponde
a transferência daquela disciplina para a esfera
das Administrações Regionais, às quais o Sr.
Chagas Freitas atribuiu, inclusive, a competên-
cia de gerir as dotações do MEC, contra —
acrescente-se — decisão desse Ministério.

\ 
"ORIENTAÇÃO" do governador, além de
prejudicar 150 mil alunos, é ilegal, abrin-

do passo à manipulação eleitoreira de dinheiros
públicos. Portanto, ilegal e imoral.

0 MEC não pode, sem comprometer o Governo
federal, permanecer indiferente a esse

quadro gerado no bojo de uma' administração
que parece empenhada em dar provas e tes*
temunhos de sua incapacidade técnica e, agora,
de insensibilidade moral.
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Harmonia de podêres
BRASÍLIA — O presidente do Congresso Nacio*
nal, Senador Petrônio Portela, revelou ontem,
de modo informal, mas, peremptoriamente, a
existência, de parte do Governo, de determina-
ções expressas para que os ministros de Estado
estreitem o entrosamento com as lideranças da
Maioria, nas duas Casas do Legislativo. E, pelo
que se depreendeu, será sob a inspiração desta
notícia que o Senador Petrônio Portela enfocará,
amanhã, o reinicio das atividades parlamentares,
no ano corrente.

No seu pronunciamento protocolar, de sau-
dação aos congressistas que retornam à Brasilia
e ao ministro da Casa Civil da Presidência da
República, Leitão de Abreu — que encaminhará
ao Congresso mensagem presidencial das metas
governamentais de 1972 —, o Senador Portela
inserirá alguns tópicos de consistência politica.

O núcleo central de sua fala será a questãoda harmonia entre os podêres, especialmente o
Legislativo e o Executivo. O presidente do Con-

gresso procurará demonstrar quanto o clima de
entendimento entre o Governo e o Parlamento
se robusteceu, nos últimos tempos. Os dois par*
tidos políticos cumpriram, nesse novo contexto,
cada qual a seu modo, os importantes papéis que
lhes são atribuídos.

A Arena — dirá o Senador Petrônio Portela
—• em momento algum negou colaboração às
iniciativas do Executivo. O MDB também coope-
rou, através da crítica, para aperfeiçoá-las.

Sustenta o dirigente do Congresso que exis
te, pois, harmonia política e legislativa — entre
os dois podêres. Aos que se insurgem contra o
maior poder dé iniciativa legisferante do Gover
no, em matéria de repercussão administrativa,
deixará o Senador Petrônio Portela transparecer
que considera descabida a pretensão de se dotar
o Congresso de uma equipe especializada em pia-
nejamento, para competir em pé de igualdade
com o Executivo. A grande missão do Parla-
mento não é planejar, mas corrigir os planos, fis-

calizar-lhes a execução e funcionar como caixa de
ressonância das aspirações nacionais. A primeira
e a última, em sua opinião, vêm sendo cumpridas
à risca. No tocante ao poder de fiscalização con-
gressual, a direção do Parlamento, no período de
recesso legislativo, estabeleceu inúmeros con-
tatos, visando a assegurá-lo, em curto prazo
Desde já, com essa finalidade, o Congresso tra-
tou de aparelhar-se, materialmente.

De resto, não existem quaisquer perspecti-
vas de confronto entre o Poder Legislativo, de
um lado, e o Executivo de outro. Na medida em
que as agremiações políticas partem para ela*
borar seus programas e suas doutrinas, as atua-
ções isoladas e pessoais de deputados e senado-
res tendem a dduir-se a perder substância, até
situar-se corretamente. O Congresso passa a va-
ler, em termos institucionais, pela ação constru-
tiva dos partidos e não destrutiva de seus filia
dos. E estes, afinal, estão presos à rígidos prin-
cípios de disciplina partidária.

•AZEVEDO LIMA-

II Exército exalta movimento de 64
SAO PAULO (Sucursal) — "Em vão se
tentará identificar a Revolução de 1964
com outros movimentos politico-rollltares
que têm alterado a estrutura do poder,
cm nosso continente ou em outras par-tes dp mundo. Poucas nações podem or-
Rulhar-se, como o Brasil, de forças ar-
madas de tantas e tão profundas raizes
democráticas e populares. A compara-
çáo entre esse quadro, ao qual qualquer
brasileiro pode acrescentar, sem exage-
ros, cores ainda sombrias,'é a realidade
atual, e* suficiente para que a Revolução
sala com alto crédito do mais severo jul-
gamento a que seja submetida".

Este é um trecho do discurso que o
Governador Laudo Natel fez, ontem, no
QG do II Exército, ao focalizar as rea-
lizações da Revolução no seu 8°. aniver-
sário, traçando um paralelo do caos que
reinava até 1964 e do desenvolvimento
atual em todos os setores de atividade
nacional, inclusive do conceito brasileiro
no exterior;

Por sua vez. o General Humberto, de
Souza Mello, que presidiu a cerimônia na
Praça Mário Kozel Pilho, disse do "es-
forço, trabalho e inteligência de todos os
brasileiros para vencer os obstáculos que
desafiam o nosso progresso, empregando
até o extremo as suas reservas de ener-
gia e patriotismo, a impulsionar o Brasil
na sua dinâmica acelerada de desenvol-
vimento". Lembrou a desordem social que
reinava cm nosso País no Governo João
Goulart e da colaboração do empresaria-:
do com o n Exército para a luta sem
tréguas contra o inimigo subversivo.

A SOLENIDADE
O Governador do Estado e o Coman-

dante do II Exército chegaram ao pátioexterno do QG do Ibirapuera as 10 horas,
para que o General Humberto de Souza
Mello, após a continência de honra, pas-sasse em revista o destacamento do" Ba-
talháo de Policia do Exército e do Ba-
talhão de Guardas, com a banda do 4*.
RI executando o Hino da Independência,
prerrogativa daquela parada. Depois do
recebimento da bandeira do II Exército
para a cerimonia, que entrou em forma
sob o toque do refrão com trechos de
Lo Schlavo, de Carlos Gomes, o General
Humberto de Souza Mello fez uso da pa-lavra destacando os feitos da Revolução:

Eis, na íntegra, o discurso do general:"Dirijo-me, hoje, a todos os meus
compatriota» do território da jurisdiçãodo meu Comando e, especialmente, aos
que estão aqui reunidos em coesão de
pensamentos, fé e esperança, para íeste-
jarmos, com esta celebração civlco-pa-
trlótica, a efeméride que assinala o trans-
curso do oitavo aniversário da Revolu-
ção de Março. Em comunhão espiritual
com o Cristo da Redenção, em precesardentes a êle dirigidas, rogar para quetodos os brasileiros continuem a empe-nhar o seu esforço; trabalho e intellgên-
cia para vencer os obstáculos que desa-fiam o nosso progresso, empregando até aoextremo as suas reservas de energia e
patriotismo, a Impulsionar o Brasil nasua dinâmica acelerada de desenvolvi-
mento de modo que esta determinação donosso povo, realizadora, do denominado"Milagre Brasileiro", seja perene, e queJá se tornou, no campo internacional, emrealidade da grandeza alcançada em eie-vados padrões, no equilíbrio politlco-cul-tural e econômlcc-soclal, em todos os se-tores das atividades humanas da nossaPátria.

Desejo expressar a honra que nós sol-dados sentimos em nos congraçar neste
Quartel General do H Exército, com osnossos patrícios civis, legítimos represen-
tantes da gente de São Paulo, Estado
que segundo o saudoso Presidente Cas-
tello Branco "realiza outra revolução, de-corrência daquela: a do seguro desenvol-
vimento nacional, dentro da estabilidade
e da democracia, Revolução está tão im-
portante quanto aquela, pois, na verdade,
a justifica e engrandece".

Convém, nesta oportunidade, recordar
aos homens de empresa — indústria, co-
mércio, agropecuária e outros — que no•governo comunizante de João Goulart, aintranqülidade os dominava com as In-
certezas do dia seguinte, que levaria a
muitos daqueles empresários a ceder, ao
Governo de então, a maioria dos seus
bens como cota de sacrifício e penhor,
para que lhes assegurasse o restante dos
seus haveres, tal era o caos econômico-
financeiro e a desordem social que lan-
cavam o BrasU num pélago profundo" de
angústias e de dúvidas, resultante de umt
política governamental nitidamente de
tendência marxista-leninlsta.

Hoje, aqueles empresários invertem os
seus capitais na expansão e moderniza-
ção das suas fábricas ou empreendlmcn-
tos concorrendo ao aumento de produção
de custo competitivo com outros merca-
dos e cooperando valiosamente com o Go-
verno da Revolução no processo desen-
volvimentista do pais. E, ainda, cons-
cientes do dever constitucional — "Todo
cidadão é responsável pela Segurança Na-
cional" e. dentro da atual conceituação
do "Sistema de Segurança Interna", qui-
seram alguns empresários de entidades
privadas participar deste sistema, pro-
movendo a colaboração espontânea na
ajuda em recursos ao Centro de Opera-
ções e Defesa Interna do n Exército,
para manter a luta sem tréguas contra
o Inimigo subversivo, luta que se apre-

senta sob diversas formas de combate:
choques, contra-sabotagens, contra-terro-
rismo e açõei armadas — e principal-
mento na importante e difícil tarefa de
vigilância com a permanente investiga-
ção e busca de informes, na sucessivida-
de dos segundos, para situar a fluida e
flexível organização subversiva.

O Comandante do II Exército apro-
velta o ensejo das comemorações que são
prestadas a Revolução para, publlcamen*
te, apresentar aqueles empresários os seus
agradecimentos por tão eficiente apoio,
pela vez primeira no meu Comando,
prestado ao Centro de Operações e Defe-
sa Interna do II Exército,' de modo es-
pontãneo, corajoso e altamente patrlq*
tico que bem revela a sua bravura cívica
e destemas face fa guerrilha urbana e ao
terrorismo, desenvolvidos no quadro da
Guerra Revolucionária.

Nada mais justo e expressivo, nesta
comemoração, que tenha sido escolhido o
ilustre governador do Estado de São
Paulo, Laudo Natel, representante da
força dvU da Revolução de Março a
atualmente chefe daquela outra Revolu-
ção, identificada pelo ex-Presldente Cas*
tello Branco, neste Estado, para dizer ao
povo as perspectivas panorâmicas, atual
e futura, das realizações do Governo da
Revolução na tarefa do desenvolvimento,
com sua recoriheclda autoridade de ho-
mem público, decorrente de sua austerl-
dadè, dedicação, entusiasmo e .orientação
na conduta política e administrativa do
seu governo que tem o seu esforço de*
senvolvido, visando alcançar os objetivas
revolucionários, fixados na política gover-
namental do presidente- da República.

Seühor Governador, Laudo Natel, a
honra que Vossa Excelência nos concede
em aceitar a incumbência de ser orador
nesta solenidade, se reveste da significa-
tiva integração já existente entre,civis e
militares e da real importância do in-
discutível .depoimento de Vossa Excelên-
cia.

Em nome do II Exército agradeço a
sua dlgnlflcante presença nesta cerimô-
nia."

Muito obrigado!
SELO COMEMORATIVO

No saguão do QG, foi lançado o selo
comemorativo do 8» Aniversário da Re-
voluçâo, com as figuras dos Presidentes
Castello,Branco, Costa e Silva1 e Garra*
tazu Médlel, criado pelo ministro das Co-
munlcaçõe» O selo foi lançado em São
Paulo para todo o Pais, como uma ho-
menagem ao Exército brasileiro pela sua
relevante ação nacional.

O Governador Laudo Natel e o Ge-
neral Humberto de Mello presidiram essa
cerimonia, durante a qual o Comandan-
te do II Exército fez alusão aos novos
rumos da Pátria.

O Engenheiro Haroldo Corrêa de Ma*
tos, presidente da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, enalteceu as forças
vivas da nação concluindo seu discurso
com as seguintes palavras:"O selo que hoje lançamos apregoa
uma realidade que para muitos lncomo-
da mas que, ainda assim, os incréus os
cétlcos, os revoltados, os invejosos e oa
despeitados não conseguem contestai,
porque além e acima das distorções mes*
quinhas, das deformações congênitas e
das interpretações maldosas, paira a
grandeza do Brasil".

LAUDO NATEL
O Governador Laudo Natel, em seu

discurso, agradeceu as palavras do Co-
mandante do II Exército, fez uma anáU*
se geral de.todo o movimento políticoiniciado em 1964 e frisou que "sou um
dos vinte e dois governadores eleitos há
um ano, dentro do processo revoluciona*
rio, que continua, ao contrário do quealguns possam supor — balizado pela*normas que o Institucionalizaram:

— Tivesse caráter mUltarlsta a revo-
lução de março, certamente militares
da ativa estariam à frente dos governos
estaduais ou, quando nada, dos princi-
pais deles. Que melhor prova pode há-
ver, somada a tantas outras, do arraigado
sentimento civUlsta das nossas Força*
Armadas? Tais peculiaridades tiveram
decisiva influência na mudança que co-
meçou a operar-se ho BrasU a partir ide
1964. Sentiram-no todos os brasileiros. A
opinião pública mundial foi-se vendo
pouco a pouco, e mais e mais, obrigada a
reconhecer que não se dera em nossa
terra uma simples mudança de Gover-
no. Instalara-se de fato uma revolução
Oma verdadeira revolução. Uma revolu-
ção que salvaria — como salvou — os
melhores valores espirituais e morais di
Nação, então gravemente ameaçados, ao.
mesmo tempo que lhe abriria — como
abriu — caminhos novos para a plena
realização de seus destinos."fi desnecessário aprofundar — con-
tlnuou Laudo Natel — aqui. a análise da
dbra de recuperação econômica e dina*
mlzação do processo de desenvolvimento,
a que a revolução se entregou com tema-
nho êxito — a ponto de cunhar, no exte*
rior, a expressão "milagre brasileiro",
para tentar explicá-la. Alguém jâ se terá
esquecido da avassaladora : Inflação que.
em 1964, não tivesse sido vigorosamente
contida, provavelmente teria superado
todos os recordes mundiais?"

Laudo Natel, depois de fazer um
apanhado geral de toda a obra revolu-
clonária, desde 1964, finaliza dizendo que"a revolução ao comemorar seu oitavo
aniversário, tem no prestigio popular do
Presidente Médicl e no unânime reconhe-
cimento da Imensa obra que está re»U*
zando, a melhor prova de que soube achar
o único caminho que conduz duradoura-
mente ao coração do povo: servlndo-o.
realizando-lhe as aspirações."
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Revolução já pode
ir a voto popular

O Senador Luiz Cavalcanti disse, ontem, a um grupode jornalistas, que discorda do entendimento daqueles
que preconizam a volta das eleições indiretas para os
governos estaduais, poraue está intimamente persuadidode que a Revolução projetou por tal forma a sua imagem,
na consciência popular, que já pode se dar ao luxo de
submeter-se ao julgamento da opinião pública.

Frisou o ex-governador alagoano que, mesmo na-
quelas unidades da Federação onde eventualmente a
Arena não esteja em condições de enfrentar o referendo
das urnas, "aí estará a figura do presidente da Repú-
blica para pedir ao povo que homologue, com o seu voto,
os candidatos/Jo partido da Revolução". E acrescentou
o Senador Luiz Cavalcanti: . -

Tenho tanta certeza de que o povo nSo haverá
de faltar ao presidente como sei que até agora não faltou
nem haverá de faltar aos homens que se doaram no
cumprimento do dever. Além disso —ajuntou o parla-mentar alagoano .-- "o presidente caiu de tal maneira
no goto do povo, que pode desde já ficar tranqüilo
com a resposta das urnas".

Se o General Mediei tivesse qualquer dúvida
quanto ao significado de sua imagem — acentuou o Sr.
Luiz Cavalcanti — eu o aconselharia a dar uma volta,
de forma descontraída, pelas ruas do Rio, São Paulo e
Rio Grande do Sul, "para não citar a maioria das 'ça-
pitais do Nordeste» onde a sua figura inspira o mai-
profundo respeito popular".

Segundo o Sr. Luiz Cavalcanti, o presidente hoje
rivaliza, em matéria de popularidade, com as mais ex-
pressivas figuras polítlcas„do Pais. E sua convicção atinge
tal ponto, conforme salientou, que não vacila em afirmar
que, se o General Médicl pudesse ser eleito para um
cargo politico, estaria ele em condições de bater-se, nas
urnas, com qualquer outro.

Depois de consignar a opinião de que o presidente"nasceu com cheiro de povo", o Senador Luiz Cavalcanti
observou que é significativo que assim o seja, mesmo
porque o general-presidente, ao contrário de outros gran-
des lideres nacionais» nunca procurou cortejar a opinião
com tiradas e gestos pré-fabricados. "O povo — disse o
senador — gosta de seu jeitão, de sua compostura e do
recato de sua familia, na qual vê um exemplo digni-
flcante."

Por tudo isso é que o senador alagoano diz não te-
mer o confronto das urnas em 1974.

Reconhece, nio obstante, que o pleito de gover-
nadores haverá de impor ao partido da Revolução o lança-
mento de candidatos identificados com o povo, ou do
nomes cuja identificação sirva "como um penhor de ga-
rantia". Evidentemente — sublinha o senador — os falsos
lideres ou aqueles que não souberam ligar-se ao povo
pelo trabalho e pela dedicação, certamente não terão vez,
mas acha o Sr. Luiz Cavalcanti que "isso é um bem,
porque o compromisso da Revolução é precisamente com
o bem".

No entender do senador, tanto a eleição direta quanto
a indireta podem, efetivamente, ensejar a escolha de
maus administradores. Mas a seu ver uma coisa é certa:
"Os que enganaram o povo estão irremediavelmente
impossibilitados de voltar a enfrentar a consciência po-
pular, porque o castigo é certo e definitivo."

Nilópolis: Câmara
apoia o prefeito

Em reunião realizada na Câmara Municipal de Ni-
Jópolis, por.iniciativa do Vereador Walmlr Guedes de Oli-
veira» foi aprovada uma moção de confiança áo Prefeito
Sérgio Cardoso, A moção teve o seguinte texto: "Requeira

à mesa, ouvida à casa. uma moção de confiança ao Dr.
Sérgio Cardoso, prefeito do município de Nilópolis, pela
maneira corretíssima e eficiente com que vem^conduzln-
do o governo do município, dinamizando as obras em
favor da coletividade."

"A presente moção fundamenta-se na verificação do
corretismo com que o Prefeito Sérgio Cardoso imprime,
não só no processualismo das obras públicas, como, tam-
bém» na feitura das mesmas, atendendo a prioridade de
obras inadiáveis e de interesse da população."

Convenção
mostra a

união: MDB
Os resultados das con-

venções regionais do MDB
provam que o partido vem
cumprindo seu papel na vi*
da politica do Pais, náo
existindo i-enhum divisor
de águas entre autênticos
e moderados. Esses grupos,
representam apenas duas
correntes de opinião, qne,
ao lado de inúmeras outras,
coexistem no seio do par-
tido, representando as di-
versas tendências da opi-
nião pública.

Esse o pensamento do
Senador Adalberto Sema
(MDB-Acre), para quem
as divergências não põem
em perigo a unidade par-
tldárla. Prova disso — de*
clarou — tivemos em São
Paulo, onde o ex-Senador
Lino de Mato» foi eleito
por unanimidade, portanto,
recebendo votos de autên-
ticos e moderados. E. em,
todo o Pais, o que temos é
umi MÍ>B coeso em tomo
de um programa. A vitó-
ria de Lino de Matos em
São Paulo deve ser consi-
derada por aqueles que de*
sejam ver a Oposição divi*
dida, como um prenuncio
do que ocorrerá tro direto*
rio nacional, onde a recon-
dução do Deputado Ulisses
Guimarães também deverá
ocorrer por unanimidade,

VITÓRIA DEMOCRÁTICA!

Ao defender a plenl-
tude democrática, o MDB'
não tem por que negar aos
seus membros a salutar
prática da democracia no
seio do partido — acre**
centou o senador, Dal as
divergências de opinião que
nada mais são do que re-
flexos do eleitorado' brasi-
leiro. •

CONVENÇÕES
CORRESPONDERAM

Os resultados de do-
mingo — disse ainda o Sr.
Adalberto Senna — corres-
ponderam à expectativa,
expressando a proporciona-
lidade de apoio que os dois
grupos encontram na opi*
nião pública.

No meu Estado, o Acre,
a convenção regional trans-
correu em perfeita , paz.
Aliás, pelas noticias que te-
mos recebido, o MDB saiu
fortalecido dos pleitos re-
glonals e em melhores con-
dlçõe» do que minca para
prosseguir na luta. em de-
fesa da democracia, da jus-
tiça social e do desenvolvi;
mento.

REABERTURA

O Congresso Nacional
instalar-se-á sexta-feira, ás
10 horas, em sessão solene,
para a qual foi organizada
uma programação especial.
Essa programação deve co-
meçar com a chegada do
Presidente Petrônio Portei-
ia. que será recebido »em
frente ao edifício do Con-
gresso, pelos diretores e se-
cretários-gerais das duas
casas.

Logo depois o Senador
Petrônio Portella passará
em revista a tropa, dando
entrada no edifício do Cot»-
gresso. onde será recebido
pelo presidente da Cama-
ra dos Deputados e pelos
membros da Mesa do Se-
nado. que o acompanharão
até o plenário;

Uma vez composta a Me*
sa. o presidente do Senado
irá declarar aberta a ses-
são e fará discurso aguar-
dado c"m interesse pelos
políticos.
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O vice e
o craque

0 Vlce-Governador Erasmo
Martins Pedro foi ontem a
Belo Horizonte em missão po-
litlca, não do governo da Gua-
nabara ou do MDB, mas sim
do Vasco da Gama, clube de
sua paixão. Almoçou com o
Sr. Felicio Brandi, presidente
do Cruzeiro, levando um es-
quema, que ele elaborou, para
comprar o passe e trazer c
supercraque Tostão para o
clube da Cruz de Malta. O
esquema — cujas bases não
foram reveladas — recebeu
aprovação da direção vascai-
na, que deu podères ao vice
e torcedor apaixonado para
fazer o possível e o impossi-
vel. Erasmo Martins Pedro
falou até com o Governador
Rondon Pacheco, que, na vés-
pera, tentava evitar a saida
de Tostão de Minas Gerais.

Eleições
0 Tribunal Superior Elei-

toral já tem reuniões mar-
cadas após a Semana Santa
para dar início aos prepara-
tivos para a eleição geral dl-
reta que será realizada no dia
15 de novembro próximo,
quando deverão ser eleitos os
prefeitos, vlce-prefeltos e ve-
readores de todos os munlcl-
pios brasileiros, exceto as ca-
pitais dos Estados e dos ter-
ritórios, que são indicados pe-
los respectivos governadores.

Mensagem

O Congresso Nacional, sob
a presidência do Senador Pe-
trônio Portela, realizará ama-
nhã, sexta-feira, às 10 horas,
a sessão de instalação dos tra-
balhos legislativos deste ano.
Na oportunidade, será lida a
mensagem do presidente da
República ao congresso.

Subsecretário

O Subsecretário das Rela-
ções Exteriores da Inglater-
ra, Joseph Godber, visitará o
Brasil em fins de 1972, pos-
sivelmente em setembro. A
data será fixada nos próxi-
mos meses, disseram ontem
em Londres funcionários bri-
tânicos.

Reitor

O reitor da Universidade
Federal do Rio Grande do

Sul, Professor Eduardo Fa-
racco, desmentiu, ontem, a
existência de qualquer cri-
v em re'aç5o à esc.lha do
seu sucessor, marcada para
maio- No final da semana

passada, um dos mais próxi-
mos auxiliares do Professor
Eduardo Faracco, o Profes-
sor Jorge Furtado — apon-
tado como um dos prováveis
sucessores —, demitiu-se do
cargo de superintendente
acadêmico, alegando falta de
condições para bem exercer
a função.

— Não costumo parar com
meus deveres, e cumprirei o
mandato de reitor da Univer-
sidade Federal até o último
momento.

Seu mandato se encerra no
dia 24 de maio.

Marinha

O navi.". -escola brasileiro
Custódio de Melo, com 125
cadetes a bordo, zarpou on-
tem do Pireu, rumo a Beiru-
te, ao término da visita de
três dias à Grécia. O Custo-
dio de Melo atracou no Pireu
n3 segunda-feira, em viagem
dé instrução através do Me-
diterránee. De Beirute, se-

guirá para Barcelona, segun-
do informou a Embaixada
brasileira erri Atenas.

Durante a visita à Grécia,
o comandante do navio bra-
sileiro, Capitão David Bio-
wer, ofereceu um almoço a
bordo, ao Vice-Primeiro-Mi-
nistro Stylianos Pattakos e a
outras autoridades.

Tecnologia

Uma delegação venezut.a-
na virá no próximo mês de
maio, ao Brasil, participar dá
conferência sobre transferên-
cias e inovações tecnológicas,

promovida pela Organização
dos Estados Americanos.

Terror matou 23 e feriu 7 3 no ano passado
Os órgãos de segurança divulga

ram ontem a relação das 23 pessoas
mortas (10 civis e 13 militares) em
1971, por elementos terroristas. Além
desses brasileiros mortos, foram feri-
dos 73, sendo 34 civis e 39 militares.
_ a seguinte a relação:

CIVIS
MARCELO COSTA TAVARES,

estudante secundário de 14 anos ae
idade, morto covardemente a 7 de ja-
neiro de 1971, com um tiro na nuca,
ao transitar próximo ao Banco Na-
cional de Minas Gerais/Belo Horlzon-
te, por ocasião de um assalto terro-
rista.

FERNANDO PEREIRA, comercia-
rio, morto a 28 de fevereiro de 1971,
quando do assalto à Casa do Arroz
em NllópolIs/RJ,

MARIA ALICE MATOS, morta a
7 de abril de 1971, por terroristas,
quando fugiam após um assalto a um
Depósito de Material dé Construção
em São Paulo.

MÁRCIO LEITE TOLEDO, terro-
rista arrependido, morto a 23 de abril
de 1971, por companheiros de terro-
rismo, em plena rua da capital de São
Paulo, por não mais desejar continuar
na ALN.

HENNING ALBERT BOILLESEN,
presidente da Cia. Ultragás, covarde-
mente assassinado a 15 de abril de
1971, a rajadas de metralhadoras por-
tadas por terroristas, r

MANOEL SILVA NETO, morto
por terroristas a 10 de maio do 71, du-
rante um assalto à Empresa de Trans-
portes Tus a, em São Paulo, onde tra-
balhava.

ADILSON SUZANO, artesão, mor-
to a 14 de maio de 1971, por ocasião
de um assalto terrorista acs Depósito
e Escritório das Casiu Galo Marti, na
Guanabara.

ANTÔNIO 
"LISBOA 

CELES DE

OLIVEIRA, morto no interior de seu
carro, durante um assalto terrorista
à Boate Comodoro, na Barra da Tiju-
ca, Guanabara, a 9 de Julho de 1971.

AMARO LUIZ DE CARVALHO,
morto pov envenenamento, vitima de
companheiros de ideologia, quando se
achava recolhido à Casa de Detenção
de Recife, Pernambuco, a 22-8-71.

CARLOS ALBERTO MACIEL
CARDOSO, terrorista arrependido mor-
to a 18 de novembro de 1971, por
companheiro de terrorismo.

MILITARES E ASSEMELHADOS
AMÉRICO CASSIOLATO, morto

a 12-2-71. ao tentar prender terro-
ristas na cidade de PIPAPORA DO
BOM JESUS.

DJALMA PELLUCHI BATISTA,
Soldado da PM/RJ, morto a 9 de
março de 1971. por terroristas que as-
saltavam o Banco do Estado do Rio
de Janeiro em São João do Meritl, Es-
tado do Rio.

NEWTON DE OLIVEIRA NAS-
CIMENTO, morto por terroristas, a
11 de março de 1971, para roubo de
sua metralhadora, era Soldado da
PM da Guanabara.

MATHEUS LEVINO DOS SAN-
TOS. .2.° Tenente da Força Aérea
Brasileira, atacado por terrorista. íoi
morto a 23 de março de 1971.

JOSÉ JÜLIO TOJA MARTINES
FILHO, Major do Exército, morto a 2
de abril de 1971. numa operação de
estouro de um "aparelho" terrorista,
em Campo Grande — GB.

GARDÊNIO JAIME DOLCE,
Agente Federal, morto a 2 de setem-
bro de 71, quando de serviço na Ca-
sa de Saúde Dr. Elras. tentou impe-
dir um assalto de terroristas àquela
Casa de Saúde, na GB.

SILVANO AMANCIO DOS SAN-
TOS, Guarda de Segurança, morto a.

2 de setembro de 1971, quando de ser-
viço à Casa de Saúde Dr. Elras, ten-
tou interceptar um ataque terrorista
àquela instituição, na Guanabara.

DEMERVAL FERREIRA DOS
SANTOS. Guarda de Segurança, mor-
to a 2 de setembro de 1971. quando
de serviço na Casa de Saúde Dr. Ei-
ras, tentou impedir um assalto ter-
rorlsta àquela casa.

NELSON MARTINEZ PONCE.
Cabo da PM/SP, morto a 1." de no-
vembro de 1971, ao tentar impedir que
um grupo terrorista incendiasse um
ônibus da Empresa Transportes Ur-
banos S.A., na Praça João Kaiser,
Vila Basllândia, São Paulo — SP.

— JOÃO CAMPOS, Cabo da PM/SP,
morto a 18 de novembro de 1971; ao
atender a. um acidente na Estrada
Pindamonhangaba—Roseira, quando
nm grupo de terrorista que passava
em um carro, disparou suas armas
covardemente.

JOSÉ AMARAL VILELA, Te-
nente Ref. da Marinha, Chefe de VI-
gilàncla da TRANS-FORT, morto a
22 de novembro de 1971, vitima de
ataque terrorista ao carro da Trans-
Fort, na Praça Paulo Portela cm Ma-
duròira/GB.

EDUARDO TIMÓTEO FILHO,
Soldado da PM/GB, morto a 22 de
novembro de 1971, quando foi atin-
gido por um tiro na cabeça, dispara-
do por terroristas que assaltavam o
Supermercado Gaio Marti em Cordo-
vil/GB.

HÉLIO FERREIRA DE MOU-
RA, Vigilante da Brink's morto a 13
de dezembro de 1971, vitima de uin
ataque de terroristas que, usando um
caminhão basculante, abalroaram o
carro de valores na Rodovia Rio—
São Paulo.

Scherer: progresso
no País é de todos

PORTO ALEGRE (Sucursal) — "Decisiva e irreversl-
vel transformação se operou de 1964 a 1972 na situação
econômica do País, largos e corajosos passos deu o Bra-
sil no caminho do seu engrandecimento. nítidas e fun-
dadas previsões se abriram de rápido e generalizado de-
senvolvimento nos diversos setores de atividade públi-
ca e particular", disse ontem em Porto Alegre o Cardeal
Vicente Scherer, ao falar durante a missa que celebrou
em comemoração . revolução de março de 1964. Decla-
rou o cardeal gaúcho que o "êxito já obtido justifica a
certeza dè que o País não mais a de parar ou retro-
ceder, mas acelerar o ritmo de seu crescimento, de tal
forma que o resultado da acumulação de riqueza, do
aumento da produção, do aproveitamento de inesgotà-
veis_ recursos naturais, aproveitarão a todos, também as
legiões de infelizes que hoje ainda não encontraram
lugar na mesa em que se servem e gozam os benefícios
do progresso e da civilização".

Dom Vicente Scherer disse que um Pais da exten-
são sem limites como o Brasil, de quase noventa milhões
de habitantes, a maioria deles jovens não inseridos no
processo dc trabalho e produção, não vence todas as
dificuldades e nem atende todos os justos reclamos do
povo em apenas alguns anos de esforços e triunfos.

— Isto acontecerá nüm clima de otimismo funda-
mentado. ótimas perspectivas de crescimento nos próxi-mos anos. Temos razão de aqui reunirmos, em torno do
altar, para agradecer e para pedir que Deus fortaleça
o ânimo e multiplique as energias de todos os brasi-
leiros, na conjugação universal de esforços para todos
os filhos do nosso admirável País. Reconhecendo, pois,deficiências dolorosas a nação hoje sente-se feliz e or-
gulhosa pelo que já se fez com o concurso de muitos,
e considera-se em busca de sempre melhores iniciativas
e mais consoladores resultados no trabalho comum.

ANÉIS
Banco do Estado da Bahia S/A

CGC 15.142.490

Assembléia Geral Ordinária
1? Convocação

A Diretoria do Banco do Estado da Bahia S/A,
convida os senhores acionistas a se reunirem em As-
sembléia Geral Ordinária, no dia dez (10) de abril
próximo vindouro, às 15 horas, no 11? andar do edi-
«cio sede, à Av. Estados Unidos, 26, nesta Capital,
com a seguinte ordem do dia:

I — Discussão e votação do relatório da Diretoria,
dos Balanços e Contas de Lucros e Perdas e
respectivos pareceres do Conselho Fiscal, re-
lativos ao exercício findo de 31 de dezembro
de 1971;

II — Eleição do Presidente do Banco;

III — Eleição dos Membros Efetivos e Suplentes do
Conselho .Fiscal;

IV — Fixação dos honorários dos Membros Efetivos
do Conselho Fiscal;

V — Fixação dos Membros Diretores;

VI — O que ocorreu.

Salvador, Bahia, 23 de março de 1972
Francisco de Sá Júnior — Presidente
Mario Linhares Nou — Diretor Superintendente
Newton José Marques Rodrlrues — Diretor
Luis Viana Neto — Diretor
Péricles Madureira de Pinho — Diretor
Ney SUIas — Diretor

BANCO B0AVI.TA S. A.

Uma completa organização
bancária.

^ MIPS-INPS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA

GUANABARA

AVISO
O COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FIS-

CALIZAÇÂO da Superintendência Regional no Esta-
do da Guanabara avisa que os Autos de Infração CLT
números 025.769/770, 027.294/95 e 027.299/300 ío-
ram extraviados' e que, de acordo com as instruções
vigentes, o fato está sendo comunicado à Secretaria
de Segurança Pública no Estado da Guanabara e no
Estado do Rio de Janeiro.

Missão dçi Nigéria
-- — —_ ^-_

vê DER de Minas
A fim de conhecer a organização administrativa do

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas, chegou
ontem à Capital uma missão especial da Nigéria, consti-
tuída pelo Ministro de Estado para o Setor de Obras, Stan-
ley Wey; A. A. Ladlpe, Ministro de Negócios da Nigéria
no Brasil; Osl Amed, diretor federal de Obras Públicas, e
John Oyegu, do Ministério do Desenvolvimento.

A comitiva nigeriana estava acompanhada pelo vice-
diretor do DNER, engenheiro Thomas João Laryez Landau
e do diplomata Fernando Fontoura, do Itamarati.

ORGANIZAÇÃO
Os nigerianos foram recebidos pelp engenheiro Geraldo

Pereira da Silva, diretor do DER. tendo tomado conheci-
mento da estrutura organizacional do Departamento, re-
lacionamento entre os órgãos rodoviários estadual e na-
cional, bem assim como a técnica de conservação dc cs-
tradas aplicada pelo Departamento de Estradas de Roda-
gem de Minas.

A Missão da Nigéria, após seguidas reuniões no DER,
foi recebida, às 18 horas em Palácio, pelo Governador
Rondon Pacheco, ao qual manifestou a sua satisfação
em conhecer a estrutura administrativa de um dos órgãos
rodoviários mais bem organizados do País.

_tf__f ><
•x-:y-:-'4MW^m._ __?_*.'¦tfyy.mmmmwM ___¦.^H__T________E

J liQ ; 9êê Ma
BéPF^MISIH WÊÊLWW^m __ti__2_f^__-.

_____¦ ^o_S__ wWsM-P^m mmmW'lffi&-ffifflWm flB_fflW_B
___L. *__.«& >*-. ^^KàfimÊqaaw^^M T. <H

-_..H_-___________&tf____-1 JJW___iBjwWÍ ^-BEJP^'

_H__________________________MHK._&_____^ ''^!-___Kvw&M ¦¦'ammmml*m^'^l'i\ ~
¦HCS>7v ou ^BTin_f_lllli -jr*™^""-' ¦.:;&&¦-__¦

Br Tim EL'
____É_r»^_l „_Pl^W*l!í;BI9 _^K '____f^

AtlV*. WWW ^míifíamSSm

Rondon consegue
dobrar Oposição

BELO HORIZONTE (Sucursal) — A Câmara Municipal
de Juiz de Fora — o segundo reduto oposicionista de Mi-
nas Gerais — concedeu ao Governaoor Rondon Pacheco
o título de cidadão honorário da cidade, com aprovação
unânime dos vereadores em atitude que desagradou pro-
fundamente aos dirigentes do MDB estadual, dispostos,
inclusive a considerar um pedido de desfiliaçâo do Prefei-
to Agostinho Pestanha. O projeto considerando os relê-
vantes serviços prestados pelo Governador Rondon Pa-
checo não só a Juiz de Fora como a toda a Zona da Mata,
propôs a cidadania e acabou sendo aprovado pela totali-
dade do Legislativo.

Supersônico terá US$ 80
milhões vindos de fora

O Ministério do Planejamento concedeu
prioridade a três empréstimos externos a
serem negociados pelo Ministério da Aero-
náutica para a construção do Aeroporto In-
ternacional do Galeão — principal aero-
porto internacional do BrasU — respectiva-
mente nos valores de 50 milhões, 25 milhões
e 3,1 milhões de dólares.

Os empréstimos são necessários para
auxiliar o financiamento da execução da
primeira etapa do projeto, prevista para ini-
cio de operações em 1974. O empréstimo de
25 milhões de dólares, destinado à aquisl-
ção de equipamentos e materiais no exterior,
terá a participação do Eximbank; o de 3,7
milhões estará vinculado ao de 25 milhões,
e o de 50 milhões se destina à cobertura de
gastos locais.

O novo Aeroporto Internacional do Ga-
leão teve seu estudo de viabilidade técnico-

econômica realizado pela firma Hldròservi-
co Aeres Parkln, e projetado para, em co-
nexão com os aeroportos de Brasília e Ma-
naus, e principalmente de São Paulo, cons-
tituir um' sistema de aeroportos internado-
nais.

No projeto original, o seu prazo de cons-
trução é de 20 anos — 1970 a 1989 — e se-
rá desenvolvido em etapas distintas, vlsan-
do a gradual implantação rios serviços, na
medida do crescimento da demanda,' c ten-
do como ponto dc partida uma primeira uni-
nidade operacional e a unidade de admi-' nistraçâo e controle, que, juntamente com a
pista 09-27, construirão o núcleo do novo
aeroporto. '

A primeira etapa do projeto é a mais
Importante, seja no volume das obras, seja
por duas grandes características: a constru-
ção da nova pista e a definição dos clemen-
tos de infra-estrutura.

A PEDIDO

A reconquista dos
desesperançados

Anotava há pouco Ilustre professor
que "a nossa vocação democrática é con-
gênita e persistente. Cada vez que se cs-
boroa a estrutura política de nossa demo-
cracla, voltamos, passados alguns meses,
a nova tentativa de sua implantação. O
eminente Marechal Castelo Branco, pouco
tempo após a revolução de março, tinha
como principal preocupação, o restabele-
cimento do regime democrático do tipo
(não da qualidade) do que fora derruba-
do". O resultado foi o que se viu. Cont!-
nua o professor: "No dia em que um me-
nino vaidoso, filho único de pais abasta-
dos, tão rico de recursos financeiros e de
ambição esmo pobre de experiência e de
capacidade, mima arrancada IncontitU
cie sua sede dc notoriedade, sem nenhum
fundamento ou propósito, insultou viu-
lentamente as Forças Armadas do pais e
que o Governo foi forçado a exigir uma
reparação, explodiu toda a irritação
acumulada. Tratava-se — vejam bem —
não de condenar ou dc cassar o mandato
de um deputado e sim apenas de permi-
tir que o Supremo Tribunal pudesse jul-
gar e decidir até que ponto é facultado
a um membro do Legislativo insultar
uma das mais dignas Instituições, em que
se alicerça a Nação. Porque, se a facul-
dade de insultar — e. portanto, de des-
moralizar as Forças Armadas c ilimitada,
isto importa no poder de destruí-las c,
conseqüentemente de implantar o caos.
Forçado a reagir o Governo, verificou-.,
assim o n_aloj.ro da primeira tentativa
brasileira de fazer funcionar um regime
político tal qual inscrito no texto consti-
tuclonal, sem mágicas e sem ilusionis-
mo". (í). .

Em principio de fil), ao decretar o
recesso de cinco Assembléias Legislativas
o Governo ao justificar seu ato fez pu-
blicar a relação dos abusos e despautérlos
cometidos. (Varias reuniões cxtraordinü-
rios no mesmo dlu, assinaturas "frias"
em livras de jft-escnçn. diárias "trias",
desvio de verbas, empregulsmò desen-
ficado etc, etc. Deputados e senadores,
segundo o testemunho de um diplomata,
como "observadores", cm todo o gfinero
dc missões a fi.000 dólares por cabeça,
eram legiões. Cada um de nós que tenha
acompanhado a história daqueles dias,
tem a sua observação a acrescentar. Nâo
cabe aqui, por desnecessário, estarmos a
buscar informações em depoimentos de
terceiros. Julgámos, entretanto, curtos»
transcrever as palavras de um político de
longa vivência partidária, sobre o qual
não se tem conhecimento de restrições
maiores quanto a sua honestidade e que
valem por sua insuspeição: "Como que
perdera o élan pela vida partidária e a
confiança nas elites políticas do Pais,
todos nds culpados, todos nós responsa-
veis sem que a nenhum fosse lícito ati-
rar a primeira pedra"."As elites políticas não se preparam
para as transformações e continuaram
ainda ungidas a preocupações meramente
formais de democracia, longe da proble-
mática econômica c social para a qual
não haviam despertado, fato que promo-

CYRINO MACHADO DE OLIVEIRA

veria a sua substituição por economistas
c técnicos de outra natureza, nos mais
altos postos da vida nacional, outrora
ocupados pelos homens públicos do Pais".
(2).

Passado é passado, o que não slgni-
fica que possa deixar de ser fonte de
inspiração ou de recordações para que se ¦
caminhe para frente e não se retroaja.
Principalmente em termos de desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento das Institui-
ções Políticas. Faz bem, pois, lançar-se
um olhar sobre ele, quando se desenvol-
vem esforços para que a Nação reencon-
tre seus caminhos, restaurada a plenitu-
de democrática, propósito confesso do
presidente com a observação, que também
não deve ser esquecida, de que a tarefa
não é de um homem mas de toda »
Nação.

Urge ir preparando os caminhos,
num trabalho persistente e honesto, todo
pontilhado de humildade e bom senso.

Há toda uma confiança popular n
recuperar, desiludido que foi o povo, pe!;.
ação e pela omissão de homens que não
se portaram à altura da hora e das res-
ponsabllidades que lhes foram dadas vi-
ver. A tarefa é ingente e mais deles,

, quase exclusivamente dos que se apre-
sentam para dirigir as grels políticas, do
que dos homens do povo.

O de que se vai precisar, mais do
que nunca, é de lideranças autênticas, que
se não improvisam e não se podem des-
prezar, na hora cm que se parte para n
reconquista da confiança do povo, não
cm homens tão somente, mas nos pro-
prios valores intrínsecos que a democra-
cia pressupõe. Esta não se há de implan-
tar a consolidar senão apoiada em 11-
deres e dirigentes capazes de, por seu
passado c qualidades morais, valerem
mais do que títulos c posições.

Com a eleição dos presidentes regio-
nais das agremiações políticas em todo
o território nacional, está-se dando im-
portanto passo para a consecução da
meta prioritária do movimento de março
dc 6i. Pouco importa o quase desinteresse
da massa pelo evento. Importa 6 recon-
quistá-la para que colabore na tarefa
da qual será a maior beneficiária. Im.
porta que nunca mais perca sua fé e sua
confiança no único regime que, apesar
de todas as suas falhas e das humanas
limitações, é o único capaz de proporclo-
nar o desenvolvimento econômico em 11-
berdade e — o que importa mais ainda
— ò desenvolvimento do próprio lndlvl-
duo sem exigir-lhe que abdique de seus
direitos fundamentais, o que vale quais-
quer sacrifícios. Só isso basta para tor-
ná-lo, como o dizia Churchlll, "o pior
dos regimes, até que se Invente outro
melhor".

Confiemos, sem esquecer Amlel: "As
Instituições não valem mais do que os
homens que as fazem funcionar".

íl) Eugênio Gudin
(2) Etelvino Lins

(Transcrito do Correio do Povo do
25-3-72).
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BRASIL/JAPÃO
0 Ministro João

Paulo dos Reis Velloso
informou, ontem, a es-
ta coluna, que a mis-
são chefiada pelo mi-
nistro da Indústria e do
Comércio do Japão, Ka-
fuei Tamaka, tratará
com as autoridades
brasileiras de dois as-
suntos principais:1) Aumento das
exportações brasileiras
para o Japão; e

2) Financiamento
de equipamentos japo-neses para a indústria nacional

Tamaka chegará dia 17 de abril, devendo
visitar o Rio e São Paulo. O convite foi formula-
do pessoalmente paio Ministro Reis Velloso, em
seu nome e no do Ministro Marcus Vinicius, da
Indústria e do Comércio, quando da viagem do
titular do Planejamento ao Japão.

Todos os assuntos relacionados ao comércio
exterior do Japão são da alçada daquele ministro!

A vinda de Tamaka ao Brasil foi também re*
comendada pelo líder dos empresários japoneses,
Doko, que aqui esteve no mès de dezembro úl-
tinto.

Comentando outros assuntos em sua área, o
Ministro Reis Velloso adiantou que já está em
preparo o esquema operativo do Sistema de As-
sistência Técnica a Pequena e Média Empresas,
anunciado, há dias, na Conclap III.

O trabalho está a cargo do secretário-geral
do Planejamento, do presidente do BNDE e do
secretário-geral da Indústria e do Comércio.

O programa funcionará junto aos Bancos de
Desenvolvimento, e terá a participação das en-
tidades de classe dos empresários.

* * *

Finalmente, abordou o ministro a conclusão
dos entendimentos com o BID para o financia-
mento de um grande programa na área do BNDE,
beneficiando o setor de metais não-ferrosos, a
partir do próximo ano.

Os recursos previstos são da ordem de 200
milhões de dólares, participando o BID com ..
US$ 60 milhões.

Serão incluídos projetos relativos à bauxita,
alumínio, cobre e, provavelmente, estanho e
zinco.

Na área das exportações, as autoridades bra-
sileiras acertaram um projeto para financiar o
aumento da capacidade de vendas externas das
indústrias de manufaturados.

Um cidadão britinico, inveterado fã de Pele,
viajou toda a Inglaterra de trem para ver o era-
que jogar em Newcastl», durante a última ex-
cursão do Santos.

Armou-se de uma máquina fotográfica e.'
pouco antes do jogo, misturou-se aos jornalistas,
para chegar bem perto do Rei.

Quando os flashes começaram a espocar, o
falso fotógrafo teve uma tremedeira e deixou a
máquina cair no chão. Os jornalistas gozaram o
"colega", que, constrangido, confessou sua con-
dição de simples torcedor.

* * *

Fizeram-no aproximar-se de Pele, que ouviu,
emocionado, o fã britânico. Ele morava em Bris-
tol, quase no sul da Inglaterra. Era pobre, mas,
mesmo assim, conseguiu comprar a passagem de
trem até Newcastle, no norte do país.

O próprio Pele o convidou para ver o jogo,
dando-lhe de presente uma foto e uma bola de
futebol com seu autógrafo.

Os Beatles também tropeçaram no início de
sua carreira. O episódio é contado pelo produtor
Gilman, da BBC de Londres, que os recebeu
cara o primeiro teste de sua carreira na televisão.

Gilman ouviu o conjunto c decidiu: deve-
riam cortar o cabelo e entrar num programa na
semana seguinte, mediante um cachê de 32 li*
bras. Mas o tesoureiro da BBC achou que era
muito dinheiro para a rapaziada barulhenta. O
resultado é que não entraram no ar.

Poucos dias depois, os Beatles "estouravam"
na praça, de Londres, cantando na rede indepen-
dente de televisão.

Duas semanas após. a mesma BBC contra-
tava o conjunto, pela soma de 2.400 libras. Sem
o protesto do tesoureiro.

Novo hospital cardiológico para SP
SÃO PAULO (Sucursal) — A unidade car-
diológica de São Paulo — que funcionou du-
rante seis anos na Alameda Santos, cemo
pronto-socorro dc urgência para enferniida-
des do coração — mudou para i\ovas e mais
modernas instalações, inauguradas ontem.
Passará a atender agora num prédio de oito
andares, situado na Avenida São Gabriel,
com capacidade para 40 leitos.

A clínica oferecerá ininterrupto controle
médico a seus pacientes, pois conta asora
com os melhores equipamentos e as twui-
cas mais avançadas no setor de cardiologia
de urgência. Qn estações centrais, localiza-
das em cada andar e supervisionadas por
enfermeiras dc alto nivel, serão recebidos
sinais eletrocardiográficos enviados por mo-
nltores. Trata-se de um circuito interno de
televisão, com transmissores em cada um dos
40 apartamentos.

No que se refere á terapia intensiva ;-a-
ra cardíacos, que íoi a pioneira a instalar
em 1966, a unidade cardiológica manterá no
novo prédio um departamento de reabilita-
ção e serviços especiais de hemodinftniica e
coronariografia.

INAUGURAÇÃO
Fauzi Carlos, ex-secretário da Saúde de

São Paulo, durante a inauguração, esclare-
ceu a importância da cidade e do Pais con- '
tar com unia clínica desse nível, «que ri-
valiza com os melhores centros científicos
do mundo", disse ainda que as doenças
cárdio-vasculares são responsáveis por 54
por cento da mortalidade.

O ato contou corii a presença do Prof.
Euriclides Jesus Zerbini. pioneiro nos trans-
plantes de coração feitos, no Brasil, Sr. Ed-
mundo Monteiro, diretor-presidente dos"Diários e Emissoras Associados" de São
Paulo, Prof. Cantídio Moura Campos, Mau-
ricio Goulart, Joaquim Peixoto e do Depu-

tado Salvador JulianelU. presidente da Are-
na paulista.

, EQUIPE
A equipe médica altamente especializa-

da, responsável pelo tratamento cardiológi-
co, será dirigida pelo Dr. Renato Duprat,
e é integrada por profissionais de capacida-
de reconhecida: Dr. Carlos Luiz, Dr. Eduar-
do Argentino Sosa, Dr. Giovanni Bellotti,
Dr. João Paulo Marrara, Dr. Lélio Alves
Silva, Dr. Mauricio Zamijovsky e Dr. Bro-
táslo Leme da Luz.

EM MINAS
BELO HORIZONTE (Sucursal) — Desta-
cando o trabalho que vem sendo realizado
no setor saúde em Minas o Governador Ron-
don Pacheco inaugurou, ontem, a nova uni-
dade sanitária Ores.es Diniz e o novo hos-
pitai de Isolamento Cícero Ferreira, ambos
do Centro Hospitalar de Doenças Trans-
missiveis, em solenidades que tiveram a pre-
sença de secretários de Estado e inúmeras
autoridades e que fazem parte do programa
de comemorações do oitavo aniversário da
Revolução e primeiro do Governo estadual.

Segundo o Secretário Fernando' Veioso,
da Saúde, "as unidades vêm intensificar as
atividades de controle das doenças transmis-
siveis e a integração de recursos de saúde,
visando a elevar sua eficiência, realizando
inteligentemente, a medicina preventiva".

A solenidade de Inauguração do Hospital
Cícero Ferreira teve ainda discurso do chefe
do Centro Executivo Regional de Saúde dc
Belo Horizonte, Médico Árquimedts Theo-
doro.

Acompanhado pelo Secretário Abílio Ma-
chado e outros assessores, o Governador Ron-
don Pacheco chegou ao hospital Cícero Fer-
reira pela manhã, sendo recebido pelo Se-
cretário Fernando Veioso, pelo Prefeito Os-
valdo Pierucettl e outras autoridades.
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RJ implanta novo esquema
para tráfego rodoviário

NITERÓI (Sucursal) — A Patrulha Rodo-
viária do Estado do Rio e o Corpo de Poli-
ciamento Rodoviário Federal começam, a
partir das 9h de hoje, a impor ura esquema
de tráfego em todas as rodovias fluminenses,
que irá até ns 23h do dia 2 de abril, mob!-
lizando todo efetivo do Policiamento Rodo-
viário do Estado.do Rio. além do V e 5-
Batalhões da PM. do DER e do Corpo de
Bombeiros, num total de mais de quinhen-
tes homens.

Com dez postos móveis espalhados na
RJ-5, rodovia litorânea, até Macaé, a Pa-
trulha Rodoviária fluminense, contará tam-
bém no serviço de fiscalização das estradas
com seus sete postos fixos que operam, ha-
bitualmente, em Trlbobó, Serra de Mato
Gresso, Iguaba, Barra de Sáo João, Fazenda
dos Quarenta, Km 70 da Niterói—Friburgò
t em Muri.

A Patrulha Rodoviária está recomen-
dando aos motoristas que trafegarem neste
fim de semana — 6 esperado um movimen-
to superior a 40 mil veículos — principal-
mente para as cidades das regiões dos La-
(•op, Serras e sul-fluminense, para que re-
duzara a velocidade, e que tenham o má-
ximo de atenção cem as inúmeras obras que
vêm sendo realizadas em várias estradas e
evitando as ultrapassagens em locais peri-
gosos.

Na RJ-2, que liga Iguá r Friburgò, os
problemas se concentram no trecho da Serra
de Friburgò, do Km 44 ao 82, com homens
e máquinas trabalhando na pista e ponte
cm recuperação e no km 82, com passagem

. em meia pista. Não há placas de orientação.
Para Teresópolis a estrada apresenta bura-
cos e costelas, não havendo sinalização.

Acusados negam subversão
na Auditoria da Marinha

O Conselho Permanente de Justiça da
2a. Auditoria da Marinha qualificou e in-
lerrogou, ontem, os civis Maria Eunice
Queirós Chaves, Silas 'Conforto e Leandro
Augusto Konder, que são acusados de ati-
vidades subversivas na Guanabara e de
filiação ao extinto Partido Comunista ..do
Brasil. Os réus, segundo a denúncia, toma-
vam parte em atividades contra a Segu-
rança Nacional, no Sindicato dos Profes-
sores da Guanabara e nos meios culturais.
Durante o interrogatório negaram as acu- .
sações que lhes foram atribuídas deixan-
do a cargo de seus advogados outros es--
clareclmentos.

ASSALTO.
Na mesma Auditoria o Conselho Per*

manente de Justiça adiou sine-die o jul-
gamento dos assaltantes Expedito de Araú-
jo, Jorge de Aguiar Costa, Augusto da Sil-
va e Gânio Ganeff Ribeiro, que foram in-
cursos no «rtigo 28, da Lei de Seguran- ,
ça Nacional sob acusação de terem assai-
tado à Agência Pavuna do Banco da Pro-
víncia do Rio Grande do Sul. roubando
CrS 21.370,60.

O adiamento foi em. face de o réu
Augusto da Silva não ter sido, ainda. In-
terrogado. de vez que se encontrava» fora*
gido. No interrogatório'o réu confirmou

os fatos narrados na denúncia *» esclare*
ceu que "a sua • participação não visava
uma intenção subversiva e sim para sus-
tentar o seu vício em entorpecentes, do qual,
disse estar se recuperando depois de preso.

O Superior Tribunal Militar, a reque-
rimento do Ministro Adalberto Pereira dos
Santos, consignou em ata um voto de con-
gratulações pelo aniversário da Revolução
de 31 de março. Em seguida o presidente
daquela corte. Almirante Waldemar de Fi-
guelredo Costa, lembrou o aniversário do
STM que transcorrerá no próximo dia l.o
de abril, quando estará completando 164
anos.de fiwdação. Em nome do Ministério
Público usou da palavra o procurador-ge-
ral Rui de Lima Pessoa. Em nome dos ad-
vogados falou Eni Raimundo Pereira.

Na ia. Auditoria da Aeronáutica foi
marcado para dia 3 de abril o com-
promisso de posse dos quatro oficiais que
comporão o Conselho Permanente de "Jus-
tiça daquela Auditoria, no segundo tri-
mestre.

Para presidente do Conselho foi de-
slgnado o Coronel-Aviador Valdir Castro
de Abreu; Juizes Capitães-aviadores Ole-
gário Gomes Henrique, Ozias José dos
Reis e o l.o Tenente-Intendente José Car-
los Pinho Maia.
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Ishibrás envia Operários ao JAPÃO para Estudar
novas^ Técnicas de construção de SUPERNAVIOS

Para aprimorar conheci-
mentos e familiarizar-se
com as modernas técnicas
empregadas na construção
de navios gigantes, seguiu
para o Japão a primeira
turma, de dez superviso-
res, do quadro de mestres
da Ishibrás — Ishikawaji-
ma do Brasil — Estaleiros
S.A. Orientados pelo Enge-
nheiro Higashi que -os
acompanha, farão um es-
tágio intensivo de quatro
meses no estaleiro de Aici
da Ishikawajima Harima
Heavy Industries Co. Ltd.
que, desta forma, demons-

tra* uma vez mais, seu sin-
cero propósito de colabo-
rar no desenvolvimento in-
dustrial do Brasil. No seu
regresso, esses mestres
constituirão um núcleo
avançado de transfusão
das novas técnicas apren-
diclas, ampliando a capa-
cidade técnica dos nossos
operários, habilitando-os a
construírem, dentro dos
melhores padrões interna-
cionais, os navios de até
400.000 TDW já programa-
dos pela Ishibrás. Durante
o periodo de treinamento,
tanto os estagiários, no Ja-

pão, quanto seus familia-
res, no Brasil, terão toda
a assistência da Ishibrás,
havendo mesmo o I.B.C. se
prontificado a fornecer aos
estagiários, no Japão, o
brasileiríssimo cafezinho
para que nâo se sintam tão
distantes de casa. Ao des-
pedir-se da primeira tur-
ma, o Dr. Orlando Barbo-
sa, Diretor-Presidente da
Ishibrás, interpretando o
pensamento de todo o pes-
soai da empresa, disse-lhe:"Estamos construindo o
nosso país com o nosso-tra-
balho. Depende única e

exclusivamente de nós
construí-lo, com o nosso
trabalho, como queremos
que ele seja. Ninguém nos
deterá no trabalho que va-
mos realizar porque já en-
contramos e sabemos o ca-
minho que Iremos seguir.
A colaboração que recebe-
mos da Ishikawajima Ha-
rima, líder mundial de
construção naval ao treinar
òs nossos homens, é a co-
operação de que precisa-
mos para construir com o
nosso esfçrço, com o nos-
so trabalho e com digni-
dade aquilo que queremos:

não apenas o primeiro es-
taleiro do Brasil, não > ape-
nas os melhores navios do
Brasil, mas o próprio Bra-
sil, o Brasil de que* nos
orgulharemos. Por isto
mesmo queremos dizer a
estes noss.os companheiros
de trabalho o quanto con-
fiamos neles para que pos-
samos alcançar o nosso
objetivo. Não venho dizer-
lhes adeus e sim, até bre-
ve." Representantes do
Ministério do Trabalho, do
SENAI, do SESI regionais,
bem como da imprensa
prestigiaram a solenidade.

Bombeiros
salvam
hospital

NITERÓI (Sucursal) — Os
Bombeiros evitaram que o in-
cêndlo Irrompido no almoxa-
rifado do Hospital Unlversltá-
rio Antônio Pedro provocas-
se umá tragédia, üm fiasco
contendo éter caiu da prate-
leira e explodiu, tendo o fogo
atingido estoques de medica-
mentos.

Tão logo foi dado o alarma,
duas Guarnições do Corpo de
Bombeiros — por sorte tem um
quartel a 200 metros — ruma-
ram para o local e através de
extintores evitaram a propa-
gação das chamas.

Servidores do HUAP Infor-
maram que no almoxarlfado,
além de grande estoque de
inílaraáveis, estão deposltadts
buUJoes de gás e farto mate-
rial plástico. "Ainda bem que
os bombeiros chegaram cm
poucos minutos e tudo foi re-
solvldo" — disse um dós
serventes.

População
reclama

da Saner j
NITERÓI (Sucursal) — A po-
pulação niteroiense está des-
contente com a Superinten-
déncia da SANERJ, antiga
Sucesa, que. através do setor
de cobrança das taxas dágua,
vem prejudicando a bolsa po*
pUlar.

Denúncias nesse sentido che*
gam diariamente à Redação
do CORREIO DA MANHA C
Ultima Hora. Os avisos de pa-
gamento chegam com atraso
(após vencido o prazo) • a
SANERJ, aplica multas e
juros.

Faça um seguro em
grupo em qualquer
agenciado

&

GRUPO
UNIÃO
DE BANCOS

CORREIO DA MANHÃ — Rio de Jsneiro, quinta-feira, 30 de março de 1972 l.o CADERNO



"Revolução de Março já é do povo"
Falando ontem na Escola Superior de Guerra sobreas repercussões da Revolução de Março na vida brasi-lei», o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães,afirmou que "seria aveiituroso introduzir modificaçõesinadequadas ou intempestivas num sistema que íuncionaa contento, que vem trazendo ordem à Nação, estabilida-de^ao_ Governo, progresso e tranqüilidade às nossas po-pulações, que o apoiam de forma crescente".Dividindo sua exposição em quatro tópicos — "A

Ação Revolucionária", "A Estabilidade Polítisa", "A Ace-leraçao do Processo de Desenvolvimento" e "A RepartiçãoEquitativa da Riqueza Nacional" — o Sr. Antônio Car-los Magalhães disse, referindo ao primeiro, que "a Re-volução de Março, inclusive em seus desdobramentos, nãoconstitui uma ruptura, mas umá continuidade".
Na verdade é continuação de um processo que seinicia com os movimentos, tehentistas,'na década dos 20,se afirma com a Revolução de 30, seguindo dal em dianteem zigue-zagues, em marchas e contramarchas, até a re-democratização de 1945, para se désencaminhar, após

curto período de governos constitucionais. Esse processoretomado é o da superação do Brasil arcaico, de economia
baseada em produtos primários de exportação è'«n tec-nologiarotineira.com amplos segmentos da sociedadeainda de, caráter patrimonialista, para transformá-lo emEstado industrial moderno e dinâmico. É, em outras pa-lavras, a Revolçuão do Desenvolvimento.

Depois' de fazer um histórico do periodo préirevolu-ciohário, que chamou de estado de indecisão social "em
que a sociedade brasileira, flagelada por uma inflação
que se tornava galopante, estava sob o perigo iminente daanarquia e da guerra civil, com a subversão nas ruas e,
inclusive, tentando penetrar nos quartéis", o governadorda Bahia disse que, "as forças que a ação revolucionária
trouxe ao poder não dispunham de nenhum modelo pré-fabricado de reconstrução da sociedade nacional. Não por-tava outra ideologia senão a fidelidade ao sistema de va-
lores democráticos. Não pretendiam mudar as institui-
ções, porém resguardá-las. somente dando os primeiros
passos para aperfeiçoá-las quando se verificaram as re-
sistências mais fortes e pronunciadas ao,combate à sub-
versão e à corrupção, e se foram revelando as ineficiên-
cias da máquina governamental para o atendimento dè
urgências maiores do Pais.

Não me parece — disse, mais adiante o Sr. An-tônio Carlos Magalhães — pela experiência de 67 e pelosêxitos notáveis que se acumularam no terceiro governoda Revolução, que sè possa substituir totalmente, a curto
prazo, a ação revolucionária na esperança de que o sim-
pies funcionamento espontâneo do sistema constitucional
assegure a consolidação dos seus objetivos.

Há ainda muito que reformular, inclusive na área
institucional. Uma dessas reformas, que tudo indica opor-

tuna e urgente, é a do Judiciário, que necessita ser cadavez mais prestigiado, de mudar de orientação. Não merefiro ao Supremo Tribunal, que realiza merltório esforçode modernização de métodos e processos de trabalho, masno que respeita aos demais órgãos da Justiça, em toda a
parte, a sua ação é lenta e praticamente inacessível aos
qüe não possam custear bons advogados.Em sua esmagadora maioria, os juizes são homensíntegros e, por Isso mesmo, é constrangedor constatar a
presença, ainda, no seu quadro, de uns poucos que real-mente não o são, e que prosseguem a julgar de acordocom os seus próprios interesses, torcendo as leis ou aoarrepio delas.

Não julgo que o desenvolvimento tenha prece-dencla sobre a. democracia, ou vice-versa, e sim que os
mecanismos institucionais democráticos devam correspon-der às necessidades efetivas do processo de desenvolvi-mento acelerado que é, hoje, a necessidade básica e o re-clamo geral da Nação. Portanto, que o sistema institucic-nal não deva contribuir para que se criem novas situa-
ções dé indecisão social e novos impasses ao processo decrescimento econômico do Pais, como os que tiveram deser rompidos pela Revolução de Março.

Temos a nítida consciência de que nâo convém
prorrogar, além do tempo estritamente necessário, as ex-ccpcionalldades revolucionárias, porquanto isso apenas des-
gastaria o poder que as sustenta. Mas, não nos passamdesapercebidos, os inconvenientes de se precipitar o fun-cionamerito integral e espontâneo do sistema, sem queo regime institucionalizado tenha ainda condições de ope-rar, com a necessária capacidade de autocorreção e. por-tanto, sem qué sejam precisas intervenções extralegais,
para manter e disciplinar.

Creio que o maior mérito da Revolução, no terrenoeconômico, foi o de haver estimulado o setor privado auma produção competitiva, não so dentro do mercado in-terno, mas igualmente para o mercado internacional. 'Em
lugar do amparo, que anteriormente recebia, para a ma-nutenção de empresas ineficientes, protegidas pelo slste-ma de tarifas, taxas cambiais privilegiadas, isenções fls-cais, e, até, virtual reserva de mercado, o estimulo paraque tornasse as suas empresas eficientes, capazes de con-correrem num mercado mais livre de incorporarem pou-panças ociosas, através dos mecanismos do mercado de ca-
pitais. .

Para tanto, precisou o Governo de ampliar consi-deravelmente o seu raio de ação, em quase todos os do-mlniús, dando ao Estado o papel de planejador, orienta-dor, coordenador e estimulador das atividades produtivas,mas reservando à iniciativa privada, em quase todos oscasos, as responsabilidades de execução do processo. Tem-se, assim, uma intervenção, mais extensa do Estado na vi-•da econômica e, ao mesmo tempo, menos estatização daeconomia, o que lhe vem dotando de maior eficiência,

que já se manifesta pelos índices de crescimento, do pro-duto nacional.
O Presidente Mediei tem insistido em afirmar

que ainda se nos depara um longo .caminho na marcha
para o desenvolvimento. Pois, não obstante todos os êxl-
tos alcançados, há muito que fazer pelo BrasU do inte-
rior, o Brasil agrícola, o Brasil dos sertões nordestinos e
amazônicos, que ainda não saiu da sua marginalização e
do subdesenvolvimento.

Por isso, a industrialização tem de prosseguir no
Nordeste, em ritmo sempre crescente, mas caminhando
em paralelo com o indispensável desenvolvimento agri-
cola, o nosso calcanhar de Aquiles. Que não se sacrifi-
que ou retarde a industrialização em nome da expansão
também necessária do setor primário, nem a agricultu. a
em nome da industrialização.

O Governo revolucionário não dá com a mão es-
querda para tirar com a direita, como sucedia antes comos abusivos aumentos de salários, que apenas empobre-
ciam mais os assalariados, sob as tenazes da espiral In-
flacionária. Mas promove, concretamente, o bem-estar das
populações, redistribuindo os aumentos "de 

produtividade,
quer sob a forma de (aumentos salariais compatíveis, quersob a forma de múltiplos benefícios diretos ou indiretos.
Tudo isso, sem, contudo, comprometer os níveis de pou-
pança e investimento, tanto do setor público quanto uo
privado, a fim de que essa produtividade continue au-
mentando e possa vir a sor redistribuída, cm maior vo-lume.

Assim, foi, assim tem sido, assim é a Revolução deMarço. Retirou o Pais da anarquia e da desordem paraos quadros da ordem e da estabilidade política. Tirou o
Brasil da estagnação econômica e da inflação galopante
para o desenvolvimento, acelerado e auto-susteptado. Es-tá reduzindo-os desníveis regionais e promovendo a par-ticipação de camadas sempre mais vastas da população \
nos benefícios do desenvolvimento. Revoluciona a educa-
ção, tomando-a mais acessível à quase totalidade dos jo-vens brasileiros. Vai liquidando com a chaga do anal.a-
betlsmo. Está solucionando o problema da moradia, do
qual praticamente não cogitaram os governos- anteriores.
Rasga estradas de integração nacional e regional. Implan-
ta a petroquímica, multiplica a produção do aço, aumen-ta consideravelmente a produção e o consumo de ener-
gia elétrica. Leva sistema de abastecimento de água atodas as sedes municipais. Moderniza o Estado, conce-
dendo-lhe maior eficácia^ e operacionalidade. Moderniza
a empresa privada, contribuindo para que opere em ní-vel de maior eficiência. Faz do BrasU de hoje já imagem
do BrasU Grande de amanhã.

O povo brasileiro que a exigiu e se solidarizou
com ela. vindo às ruas aplaudi-la, agora aplaude as suasrealizações, e orgulha-se delas.
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E tudo muito simples!
Você telefona, chama um

corretor da Independência, ou
então, vai lá pessoalmente e aplica
seu dinheiro em Letras de Câmbio
Independência.

Qualquer quantia.
A Independência tem na sua

equipe os maiores especialistas em
mercado de capitais do País.

Gente que pensa e faz seu
dinheiro crescer e multiplicar, sem
que seja preciso você se sacrificar.

Letra de Câmbio é
Independência, o resto é história.

a INDEPENDÊNCIA S.A.
HI Financiamento, Crédito e Investimentos.
Rua da Quitanda, 159-2" andar
Tels: 223-2701/223-0590/243-0460
Trav. do Ouvidor, 21-A
Tels: 222-2196/222-2198/242-0570

MEMORANDO
Mercado promissor

Segundo informações prestadas ontem, peladiretoria da Acesita, as vendas de produtos si-derürgicos feitas pela empresa ao exterior, nos
dois primeiros meses deste ano especialmente
pari o mercado latino-americano, ja prooorcic-naram o ingresso de divisas acima de U.SS 500mn superando por larga margem a quantia cor-respondente a igual período em 1971. Por outrolado, cumprindo de forma acelerada as etapas
iniciais de seu'plano de expansão, a Acesita vem
elevando sucessivamente sua produção de aços
nobres. Seu faturamento nos dois primeiro:- me-
ses de 1972, superou em 34,5 por cento o valor-
alcançado em janeiro-fevereiro do ano pas.;ado
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Leilão
O que há de mais' repre-

sentativo da chamada Es-
cola Baiana fará parte-do
leilão "Aquarius II" que
será realizado na "Casa
dos Leilões" aa Petit Gale-
rie, em Ipanema, nos dias
10, 11. e 12 de ibril. Se-
rão leiloados trabalhos de
Jenner Augusto. Caribe
Fernando Coelha ""loriano
Teixeira. Mário Cravo; en-
tre outros, inclusive Gena-
ro de Carvalho, de; quem
há uma peça rara — uma
natureza morta em óleo.

400 anos de Os Lusíadas
O Departamento de Assuntos Culturais pre-para-se para comemorar o IV Centenário da j.u-blicaçâo da obra Os Lusíadas, de Luís de Ca-

mões. O órgão do Ministério da Educação e Cul-
tura vai promover conferências sobre a obra eespetáculos teatrais que focalizarão episódios deOs Lusíadas. Estão previstas também a reedição
do índice analítico do vocabulário, a publicaçãode estudos camonianos de autores brasileiros jáfalecidos, a edição faesimilar da edição críticade Epifânio Dias, a edição popular da obra or-
ganizada por Gladstone Chaves de Melo e, final-mente, a edição do Hino Triunfal de Camões, de•Carlos Gomes.

Renúncia Restaurante
O Sr. José Luis de Ma-

galhâes Lins acaba de
renunciar ao cargo de vi-
ce-presidente e presidente
que exercia em 14 socieda-
des do Grupo Nacional,
liderado pelo Banco Na-
cional de Minas Gerais.
Solidário com a decisáo do
Sr. Magalhães Lins, o dl-
retor executivo d,. Banco
Nacional. Sr. Arailno Sal-
Ium de Oliveira, desligou-
se, na mesma data, do car-
go que ocupava.

Com a simples apresen-
tação da carteira profisslo-
nal no Núcleo de Copaca-
bana do SESC-GB, na Rua
Toneleros, 338, o comercia-
rio garante sua inscrição
para utilizar o primeiro
restaurante do SESC-GB.
na Rua Domingos Ferrei-
ra, 162. Este novo Estabe-
leclmento é parte do pro-,
grama atual daquele órgão
na Guanabara e foi inau-
gurado na semana passada
com a presença do Minis-
tro do Trabalho e Frevl-
dencla Social.

Dicionário em transição
. '* j

A respeito de noticia publicada ontem nes-
ta coluna, sob o título Dicionário de Erros, re-
cebemos carta do diretor editorial de Bloch Edi-
tores, Marcos Margulies. Segundo ele, o Dicio-
nário Ilustrado da Língua Portuguesa, elaborado
por Antenor Nascentes para a Academia Brasi-
'eira de Letras, terá mais de 100 mil verbetes,
alguns pela primeira vez dicionarizados, pois re-
sult_.m da evolução do idioma. Afirma que mais"de três milhões de palavras constarão da obra e,
por isso, a editora, ao lançar o dicionário, "obser-
vou que a obra.terá que ser continuamente aper-
feiçoada, ficando grata aos leitores que lhe pu-
dessem fazer as sugestões para esse aprimora-
mento".

REGRA TRÊS
O Conselho Nacional de Política Salarial, reunido

sob a presidência do Sr. Jaime Gurivltz, aprovou aur
mento de ordenados para cerca de 55 mil trabalhadora
de 30 empresas sediadas na Guanabara e em outros Es-
tados. • Foi realizada ontem, na Sursan, reunião da
qual fizeram parte engenheiros do Instituto de Enge-
nharia Sanitária e do Departamento de Limpeza Urba-
na, para tratar dos problemas referentes à utilização de
Incineradores pára eliminação do lixo. O processo' *
acusado de poluir o ar, mas ainda não está proibido.
• A Faculdade de Educaçáo da UEG está promovendo
dois importantes cursos para licenciados em Pedagogia,
no horário noturno. Está também em formação o Curso
de Especialização em Administração Escolar. Informa-
ções na sede da Faculdade. • A Campanha Nacional da
Criança dará a aula inaugural do curso de Psicologia
da Iniância e Adolescência, no dia 26 de abril, ás 
18h30min, no Clube Sírio e Libanês, com entrada franca
a todos os interessados. • A CTB infoimou ontem que
o, motivo da Interrupção de 917 telefones em Laranjeiras
foi devido a um defeito surgido no cabo da Rua Pais-
sandu, numa das caixas subterrâneas. No final da tarde,
todos os aparelhos interrompidos já estavam falando
normalmente, inclusive os do Palácio Guanabara, tam-
bém afetados pelo defeito. • Orientado pela escritora
Geni Marcondes, o Museu Nacional dc Belas-Artes tal-
clara a partir de 12 de abril, um ciclo de palestras sob
o título Ver-Ouvlr, que pretende ser um panorama da
evolução gráfico-sonora do homem, da pré-história aos
nossos dias. • A XH Feira da Providência ficou mar-
cada para os dias 6, 7 e 8 de outubro próximo e deverá
se realizar ao longo da Av. Borges de Medeiros, no tre-
cho que vai do Plraquê ao Drive-In. Como nos anos
anteriores, a feira contará com a participação das re-
presentações diplomáticas — até o momento Já aderi-
ram 38 países —, dos Estados, da Juventude e de outros
setores. • a Diretoria da Associação Brasileira de Jul-
zes de Menores vai reunir-se no dia 4 de abril na Gua-
nabara, a fim de acertar providencias referentes ao V
Encontro Nacional, que se realizará cm outubro em São
Paulo.

l.o CADERNO CORREIO DA MANHA — Rio de Janeiro, quinta-feira, 30 de março de 1972



Sursan vai terminar viaduto de Mangueira
Pedestres

terão nova
proteção

Uma passagem subterrânea
cie pedestres em frente à Fa-
culdade Santa úrsula será
construída pela Sursan, quelançou oníem o edital de con*
corrência para a execução
das obras.

As propostas serão recebi-
das em envelopes fechados
no dia 25 de abril, às 15 ho-
ras, pela Comissão de Con-
corrência à Rua Fonseca Te-
les, 121 — 17.o andar.

A obra total está orçada
em Cr$ 450.182,56 e o prazo
previsto para a construção é
de 90 dias. A Sursan dividi-
ra a obra em três etapas
mensais, sendo exigida uma
produção mínima para o fim
de cada uma.

Seráo reiniciadas as obras para a cons-trução do novo viaduto de Mangueira, queestavam paralisadas, devido à rescisão decontrato entre a Sursan e a firma anterior-mente encarregada da execução .do projeto.
A Sursan abriu ontem concorrência pa-ra as obras da complementação do viaduto,

que constam basicamente de dois tabuleirossuperpostos, com largura de 10 metros, deuma passarela para pedestres paralela aoviaduto, com 2,70m de largura e da ligaçãoentre a Rua Santo Melo e o tabuleiro in-ferior.
VERBA

O total da obra está orçado em ....Cr$ 4.188.408,88, sendo de 540 dias o prazoestabelecido para o término e de 180 dias
o prazo de conservação por conta do em-
preiteiro.

O viaduto passará sobre as linhas daRede Ferroviária Federal sobre a Rua Sâo
Francisco Xavier, e a sua execução impli-
cará em algumas restrições ao tráfego, prin-clpaimente naquela rua. O remanejamento
de linhas de força da RFF Já foi executado
naquelas que interferiam nas obras do ele-
vado, com a construção de quatro torres
metálicas. Outras redes que eventualmente
interfiram com a execução do projeto tam-
bém deverão ser «manejadas de acordo com
a orientação de fiscalização da Sursan.

PROPOSTAS

As propostas seráo recebidas em enve-
lopes fechados no dia 9 de maio, ás 15 ho-

ras, pela Comissão de Concorrência da Sur-
san, á Ruá Fonseca Teles, 121, 17? andar.

Entre os elementos do projeto estrutu-
ral Já executados e que poderão ser apro-
veltados, constam várias fundações de pila-
res, fundações de encontros e alguns tu-
bulões.

No decorrer da execução dos serviços,
será' exigida uma produção mensal mínima
estabelecida no contrato. Pelo não cumpri-
mento das etapas mensais no contrato, a
Sursan aplicará á firma responsável pela
obra uma multa correspondente a 5% do
valor dos serviços que faltarem. Além disto,
nâo serão computados para fins de reajus-
tamento. os eventuais aumentos de preços
ocorridos nos períodos em qüe houver atraso
por culpa da empresa contratante.

RESCISÃO

A Sursan poderá rescindir o contrato
no caso da firma responsávei pelas obras
permanecer em atraso ao longo de duas eta-
pas mensais consecutivas, ou nos casos pre-
vistos pelo artigo 400 do regulamento da
CAF, sem que fique obrigada a pagar qual-
quer indenização á empresa, pagando ape-
nas os serviços Já executados. Em caso de
rescisão, a firma terá o prazo de 10 dias
para retirar todo o seu material do local.

SEMENGE - SERVIÇOS MECANIZADOS DE ENGENHARIA S/A
C.G.C. 33.325.887/01

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas, _•
• Dando cumprimento aos dispositivos legais, vimos submeter a
V. Sas, o Balanço Gerai levantado em 31-12-71, juntamente com ¦
iConta de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal.
, Pelo exame desses documentos podem os senhores acionistas
verificar o desenvolvimento satisfatório da Sociedade durante o
exercício de 1971.

*¦ O exame dos Índices de liquidez espelha, também, o bom anda-
mento dos negócios.

Na expectativa de haver desempenhado a contento a tarefa que
nos foi confiada, submetemos à apreclaçüo de nossos prezados com-
panheiros os documentos mencionados acima.

Rio de Janeiro, 29 de marco de 1971
JORGE GETÚLIO VEIGA — Diretor Superintendente
D-ARTAGNAN DE LEMOS RACHE — Diretor
SEBASTIÃO CANTIDIO DRUMOND — Diretor
SÉRGIO SIGAUD MACHADO COELHO - Diretor
JOSÉ ANTÔNIO DE SA FORTES — Diretor

BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1971

Balanço de Ativo e Passivo

I — ATIVO

Í00 — IMOBILIZADO
l;
'101 •
'103 ¦
!l04-
[105 •
106-
;107-
|l08-
109-

,110 •

m
1112-
(J13-

Móveis e Utensílios 223.817,48
Investimentos Diversos 2.100.004.12
Equipamentos 6.851.567,96
Veículos 1.607.494.08'
Construções 212.711,79
Reflorestamento 74.013.18
Imóveis 3.506.013.81
Reavaliação do Ativo 6.177.413.03 20.752.835,45

DISPONÍVEL

Caixa 
Bancos Conta Movimento .
Operações de Open Market

17.138,71
3.656,470.69

10.046.813,96 13.720.423,36

120 — REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

J121 -
iJ22 —
;Ü23-
|124-
125 —
i«6 —
il27 —
128-
Í129 —
f ¦

>m-

531-
a33 —
136 -

Í139-

140-
•141 —
143-

i
11-14 —
345-
í-146-í
¥mi —
1*148-

uso —

151 —
'152-
*153 —:154-
'•157-

' 
158 -

Faturas a Receber 4.460.870,73
Medições a Faturar 1.067.431,12
Serviços a Medir 1.034.000,00
Almoxarifado ' 243.886,90
Devedores em Contas Correntes 3.512.292,22
Terrenos 3.262.000,00
ORTN — Liberadas 1.587,486,04
Adiantamentos 700,33
Titulos a Receber 55.702,22 15.224.169,66

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Depósitos para Garantia 45.137.14
Empréstimos Compulsórios .... 7.537 00
Empréstimo Público de Emer-
gêncla 833,00

ORTN - Intransferíveis 47.825,76 101.333,80

RESULTADO PENDENTE . ,

Suprimentos a Confirmar 1.655,00
Imposto de Renda na Fonte An-
tecipado 660.658,89

Adicional Restltulvel - Lei 3241 28.707,85
Valores a Regularizar 43,858,00
Despesas de Obras cm Anda-
mento 12.580.851,92

Bancos Conta Vinculada 216.01
Instalações 33.182,39 13.349.130,06

COMPENSAÇÃO

Ações em Caução 250 00Apólices em Caução 960 00Fianças em Caução 5.539.92Ú1
Títulos em Caução 903.70062Obras Contratadas 15.128.931,05
Financiamentos Contratados .. 2.500.000,00 24.073.763,48

87.221.655,81

II — PASSIVO

200 — CAPITAL E RESERVAS

201— Capital 20.200.000,00
202— Fundo de Reserva Legal .... 363.014,22
206 — Fundo Reserva p/ ManütençSo '

Capital Giro 7f.702.13
.207— Participações a Distribuir .... • 71,345,14 20.706:121,49

210 — PROVISÕES

211 — Provisão para Dívidas Ativas 133.826,12
212— Provisão para Depreciação ..., 4.162.741,95
213 — Provisão para Depreciação s/

Reavaliação 3.275.570,49

220 — EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

221— Fornecedores 68.009,54
222— Duplicatas a Pagar 865,830,07
223— Salários a Pagar 113.031,1?
225 — Credores em Contas Correntes 258.966,43
226 — Salário Familia a Pagar 7.830,00
229— Titulos a Pagar 180.994,96

7.572 138,50

1.492.662,15

230 • EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

232 — Duplicatas a Pagar a LongoPrazo ,-. 19.350,00
234 — Bancos Conta Financiamento 4.801.106,03
238 — Bancos C/ Empréstimo a Pro-fução 904.568,03
239— Títulos a Pagar 1.434.870,39 7.159.894,45

240 — RESULTADO PENDENTE

244— Lucros e Perdas ...• 4.996.567,58
246 — Receitas de Obras em Anda-men»° 21.220.508,10 20.217.075,61
250 — COMPENSAÇÃO ~*

251 — Caução da Diretoria ¦ 250,00 '
252 — Caução de Apólices 860,'CO ' '
253 — Caução de Fianças 5.539.921,81
254— Caução de Títulos 903.700,62
257— Obras em Andamento 15.128.931,05 *
258 — Financiamentos Contratados .... 2.500.000,00 24.073.763,48

87.221.655,81

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

DÉBITOS

\VA —
1105 —
Í201 —
1*202 —
,2M -
-211 -
|212 —
,'213 —

224 —
227 —
244 —

: 511 —
!512 —
,813-
jS14 —
•S15 —

Equipamentos 21Veículos ,'.";.! 19
Fundo de Reserva Legal .'..;.'..*!'."; 260
Fundo de Reserva para Manutenção Capital ciró 71
Lucros Suspensos 1 18'1Provisão para Dividas Ativas 133
Provisão para Depreciação .'.,,', ; 434Provisão para Depreciação s/ Reavaliação ... 703Gratificações a Pagar 674'
Dividendos a Pagar ,,,', 1.512Lucros e Perdas ,,, X.BKDespesas de Admlnlstraçf*o 1 802
Despesas Gerais '3115Impostos 1 7[jflDespesas Financeiras 1 618Encargos Sociais ,'.. boi.

069.15
696.67
754.19
762.13
891,60
826.12
508,37
622,:«l
112.90
560 110
.567.58
933.25
.379,78
. 10(5.3')
028,96
304,15

17.586.123,45

CRÉDITOS

211 — Provisão para Dividas Ativas 159.424,86
244 — Lucros e Perdas 3.370.564,50
246 — Receitas de Obras cm Andamento 12.080.673,04
501 — Juros Ativos 454.060.57
502 - Descontos 37.576.89
503 — Indenização de Despesas 19.33124
505 — Dividendos 15.074*45
506 — Correção de ORTN e LTN 1.409.467.36
507 - Aluguéis 6.481,30
508 — Aluguel de Equipamento 27.060,00
509 — Eventuais e iw 24

17.586.123,45

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1971

JORGE GETÚLIO VEIGA — Dir. Superintendente
D'ARTAGNAN DE LEMOS RACHE - Diretor

SEBASTIÃO CANTIDIO DRUMOND - Diretor

JOSÉ ANTÔNIO DE SA FORTES - Diretor
SÉRGIO SIGAUD MACHADO COELHO - Diretor

JOSÉ MIGUEL DE ARAÚJO - CRC/MG - 781 - SGB

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da SEMENGE — SERVIÇOS

MECANIZADOS DE ENGENHARIA S.A., abaixo assinados, reunidos
na sede social da Empresa, a Rua da Candelária 79, Grupo 703,
nesta cidade, com a finalidade específica de examinar o RELA-
TÔRIO DA DIRETORIA. BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DA
CONTA DE LUCROS E PERDAS e demais dados e Informes, sobre
operações realizadas no exercício social encerrado em 31 de de-

zembro de 1971, são de parecer que os aludidos documentos sejam
aprovados pela Assembléia Geral Ordinária.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1972

NARCISO MACHADO COELHO
TÚLIO ROMANO CORDEIRO DE MELLO
ROBERTO OSCAR SANTANNA

61527

ma. $8%mR MMtfttBttfflEflVSM HPSSiÊM:91ã^;flHP^a

>**fl||j R

tdÊjSm WÊR
WWÈ Wlm mmmW^B mirim m

^ÊÈ mWÊt m

**¦¦ HER WÈm M

Ií: 

nifl KâlHSi KIhhIMMmmR^^RwÊm''' i'j *&H&A ''SSSàmaMa ^HP^^Í^BI^M BH

l ¦*:'':l^Mfc*^ ''^'i^SÊRÊÊ ¦^^^Íw^v^SWB BPx\^*fM

^-fi m bi
' Wm

m 'i Mi PIMm \pR Rr^^mF* R IWÊÊ
WÊtt^ "mmlmW ^^^^^^^^^^^^^^^^^B^mmmmmWÊy^^ QJÍSjj^B
íotséjsMk*- W^% * . I
wMM$ WB ¦¦$®M8íiwzMm ' ** ^MmmmmmmwrJaWm IK9I

A casa paroquiai será o centro da vida comunitária no conjunto da PM

PM ganha conjunto perto
da Invernada de Olaria

Cora a presença de Dom Eugênio Sales,
que manifestou a esperança de. um trabalho
de ação pastoral para a comunidade, foi
Inaugurado ontem, junto à Invernada de
Olaria, o conjunto dos cabos e soldados da
Policia Militar.

A casa paroquial construída no local
será dirigida pela irmã Acácia de Araújo
Lima, encarregada pelo cardeal do Rio de
Janeiro de preparar os moradores para uma
sadia vivência comunitária, além de ade-
auá-los espiritualmente com vistas à pro-moção social.

TRABALHO APOSTÓLICO
As freiras não ministrarão o santo ofi-

cio da missa, mas cumprirão extenso tra-
balho apostólioo-educacional, que vai desde
u realização de reuniões com lideres da co-
inunldade qúe se instala até visitas aos
moradores necessitados de conforto esplrl-
tual e ajuda para a solução de seus pro-
blemas comuns. Trata-se de uma experiên-
na que Dom Eugênio Sales, Cardeal-Arce-
bispo do Rio de Janeiro, pretende estender
a todos os conjuntos habitacionais da cida-
de. Neste conjunto de Olaria, serão -ceie-
bradas missas campais .aos domingos, mas
o espaço pára a construção da futura Cape-
Ia já está reservada.

Para Dom Eugênio, é "uma tentativa
no sentido de recuperar discípulos perdidos<e uma esperança de conquistar outros no-
vos. Crianças, adolescentes e velhos, todos
merecerão a nossa melhor atenção, nesse
trabalho experimental que espero poder es-
tender aos demais conjuntos habitacionais
do Rio de 'Janeiro".

O CONJUNTO
O conjunto, ontem entregue aos cabos

e soldados da Policia Militar, num .total de
1.008 moradias/é parte dos 2.272 aparta-

mentos que a Caixa Habitacional da refe*
rida instituição pretende construir nos ter*
renos da Invernada de Olaria, em convênio
com o BNH, com investimentos totais de
150 milhões de cruzeiros,' É dotado de requisitos indispensáveis
ao pleno estabelecimento de uma comuni*
dade, incluindo um centro comercial com
cito lâminas, centro comunitário, ginásio,
escola primária e edifícios para a Adminis*
tração.

A obra foi dividida em três projetos,
que serão executados parceladamcnte, sob a
responsabilidade .da "Mirante Engenharia
Limitada". O projeto n.° 1, inaugurado na
manhã de ontem; pelo. Governador Chagas
Freitas, tem 1.008 apartamentos em condi-
çôes de serem habitados. O projeto n.° 2,
cm fase de revestimento, deverá ser entre-
gue durante os festejos de comemoração do
aniversário da ,Independência, com mais
1.265 residências. Porém, apesar da lnau*
guração desses 2.273 apartamento ainda
este ano, mais de 80 por cento de cabos e
soldados continuarão sem a casa própria
uma vez que prevaleceu o critério de anti-
guldsde para a distribuição das unidades
residenciais. È o projeto n.° 3, para sargen-
tos e subtenentes. com 832 apartamentos de
luxo, somente será executado num estágio
posterior.

A impressão que se tem, embora não
confirmada, é a de que os terrenos atual*
mente ocupados pela Invernada de Olaria
aos poucos serão ocupados pelos conjuntos
da PMEG, já que se trata de uma zona
altamente' valorizada, localizada que está
em pleno centro de Olaria. A solução, em*
bora não confirmada ontem, é a transfe*
rêncla da Invernada para uma das ilhas da
periferia da cidade.

Mais de cem armas j por
mês são vendidas no Rio

Em suaves 10 prestações, os magazines
do Rio estão vendendo a morte a maiores
de 21 anos. A Idade é a exigência prlnci-
pai feita por todas as grandes lojas para
venda de armas. Os vendedores sempre sor-
ridentes fazem tudo para que o produto sala
o mais rápido possível, como ae a diferença
entre um desentupidor de pia e um taurus
calibre 32 fosse mínima.

Ao preço de Crf 200,00 até
Cr$ 1.000,00, os revólveres de cano curto
são os mais vendidos, numa média de 100 pormês em cada uma das lojas, «em que na
estatística estejam Incluídas as especializa-
das no ramo. "Temos muita variedade e
agora com o início da temporada de caça
chegaram muitos modelos novos", são as'
primeiras observações dos vendedores queafirmam não exigir a autorização de portede arma porque "a maioria das pessoas com-

pram arma para se defenderem de ladrões
em casa."

Segundo os próprios gerentes das lojas,
é multo difícil a compra de armas por mar-
ginais porque o material só é entregue após
a confirmação, no DOPS, de que o com-
prador não responde a qualquer processo-
Dizem ser comum no Estado do Rio a ven-
da de armas sem «malquer exigência. Assim,
qualquer pessoa que não responda a pro-
cesso, maior de 21 anos, poçle tranqüilamen-
te entrar em uma loja e escolher sua bereta.
A entrega imediata só é feita em caso de
militares que levem-autorizações em duas
vias das Forças Armadas. .

Armas de defesa pessoal, pequenas e
fáceis de serem levadas dentro de bolsas,
são as mais vendidas inclusive para mulhe-
res. Mas se forem casadas, é exigida auto-
rização do marido.

SEMENGE - SERVIÇOS
MECANIZADOS DE
ENGENHARIA S/À

C.C.C. 33.323.117/01

Assembléia Geral Ordinária
São convidados os Senhores

Acionista-^ a se reunirem em As-
sembléia Geral Ordinária, is 14
horas do dia 10 de abril de 1972,
na sede social à Rua Candeia-
ria, 79, grupo 703, a fim de de-
liberarem sobre:

a) Relatório da Diretoria, Ba-
lanço Geral, Demonstração
da Conta de Lucros • Per-
das e Parecer do Conselho
Fiscal, referentes ao exer-
ciclo social encerrado em
1971;

b) Eleição da Diretoria, da
Conselho e do Conselho Fia-
cal, com flxaçio dos seus
respectivos honorários;

ri Assuntos dc interesse geral.
tlio de Janeiro, 29 de março

de 1972

JORGE GETÚLIO VEIGA
Diretor Superintendente I.

SEMENGE — SERVIÇOS
MECANIZADOS

DE ENGENHARIA S/A
C.G.C. 33.32S.887/01

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

SSo convidados os senhores
Acionistas a se reunirem em
Assembléia Geral Extraordt-
nária, ás 16 horas do dia 10
de abril de 1972, na sede ao-
ciai i Rua Candelárh, 79,
grupo 703, • fim de dellbe-
tarem sobre:

a) Aumento do Capital So-
ciai de Cr( 20.200.000,00
para Cr$ 23.800.000,00
mediante incorporação

il de Reservas, Lucros
Suspensos, Reavaliação
do Ativo a Correção da
ORTN e conseqüente
alteração Estatutária;

b) Assuntos de Interesse
geral. •

Rio 'de Janeiro, 29 de março
de 1072.

•'r.SC Getúllo Veiga
Diretor Superintendente

S1526

SUL INDÚSTRIA
MECÂNICA S.A.
C.G.C. N.o 33.483.324

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Picam os Srs, Acionistas da

ÍVh ~ í?dús*ria Mecânicas/A convidados a se reuni-rem em Assembléia Gera]Extraordinária a se realizar
5* 1.!ü!orM d0 il* 1S de abrilde 1972, em sua sede socialna Avenida Presidente Var-gas n.» 834 grupo S.008. afim de deliberarem sobre eseguinte:

««•)^ProS<"í.*,ar» »umen.to do Capital Social, deCrf 950.000.00 para .„...Cr» 1.180.000,00, mediante ln.
çorporaçgo de reserva resul-tente da Correçlo Monetáriaefetuada em 31 de janeiro de1972 e distribuição de 200.000açOes ordinárias do valor deCr» 1,00 cada uma; ¦

b) AlteraçSo do
quinto dos Estatutos; artigo

c) Outros assuntos de in-terêsse social.

deR'l°972e 
JaneIrn' * de marí0

PAULO VIRGÍLIO DIDIERBARBOSA VIANNA
Diretor-Presidente

COLUNA
DOS
Tempo

bom
O tempo será bom, com ne-

bulosidade, para o Rio e;.Ni-
terói. durante o dia de hoje
Névoa úmida pela manhã.
Possível Instabilidade de ca-
ráter passageiro ao anoitecer.
Temperatura estável. Ventos
do quadrante este a norte fra-
cos, e visibilidade moderada a
boa. Máxima de ontem: 35.8
em Realengo. Mínima: 19.8
no Alto da Boa Vista,

Orelhões
O Rio amanhecerá amanhã

com mais 67 telefones publi-
cos do tipo conhecido por oiè-
Ihio. os novos aparelhos se-
rfio colocados nas praças e
calcadas de maior movimente
oomo também em conjuntos
habitacionais, visando facilitar
as pessoas que têm necessida-
de de telefonar à noite. - Com
esses, sobe a 2.78S o número
de aparelhos públicos na cl-
dade.

Tibério
Em estado grave, está ln*

ternado no Hospital Miguel
Couto, o compositor Tibério
Gaspar, que reside A Rua Vis-
conde da Graça, 213, apt. 301,
na Gávea. Foi ele vitima, na
madrugada de ontem, de um
acidente automobilístico em
Ipanema. O autor da canção
BR-3. gravada por Tony Tor-
nado e que foi a vencedora
do Festival da Canção Fopu-
lar no ano retrasado,, dirigia o
seu automóvel placa GB 67-28
quando, na Rua Montenegro,
esquina com Rua Alberto de
Campos, colidiu com o táxi
de chapa GB TE 01-11, dlrl-
gldo por Jorge Miguel de Ma-
tos, que nada sofreu. Com vá-
ri-as contusões e escoriações,
além de fraturas no -corpo,!
Tibério Gaspar, que- está com
28 anos de idade, foi levado'
para o HMC, onde teve de ser
Internado. A 14* Delegacia
Policial tomou conhecimento.

Coro
' '¦'•' 

i

Convidado pela Secretarial
de Educação e Cultura do ]RK
tado do Rio Grande do Stü,í
o Coro do Instituto Israelita;
Brasileiro de Cultura e Edu-
cação (da Guanabara), vai se
apresentar em Porto' Alegre,
em dois concertos onde será
apresentada a "Cantata de
Amor e Paz", de Edlno Krle-
ger, em primeira audição, o
coro tem como regente o ma-
estro Henrique Morelenboum
e é constituído de elementos
de todas aa Idades (três gera-
ções) e du mali variadas pro-
fissões.

Sangue *

.Apesar daa multas declara*
ções da Sra. Carlota Osório,
presidente da Assoclaçio de
Doadores Voluntários de San-
gue, que vem movendo cam-
penha destinada * acabar
com os doadores profissionais
de sangue, na sua opinião"meros aproveitadores d» ln-
felicidade alheia", o Banco de
Sangue de Botafogo continua
gratificando, os doadores,, pa-
gando-lhes a "quantia de Cr$
15,00 por .1 litro de sangue po-
sitlvo e Cr$ 20,00 pelo san-
gue negativo, mais raro. [

SUl INDÚSTRIA ,
MECiNICA Si.

C.G.C. n.o 33.483.324
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

, Ficam os senhores Acionls-tes da SUL — Indústria Me-canica S/A convidados a sereunirem em Assembléia Ge-Íral Ordinária a te realizar àa
i° ^5,•?, io <•"¦ « <to «Mlde! 1972, em aua sede na Ave-nlda Presidente Vargas n.««34. grupo í.008. a flm dedeliberarem sobre o aeguinte:ar Aprovação dò Relatórioda Diretoria, Balanço, de-monrtraçSo de Lucroe-víiPerda» e Parecer do Conte-lho riscai, relativos ao extr-ciclo encerrado em 11 de ia-zembro de 1971;

b) Elelçlo do» membrosdo Conselho Fiscal para oexercício de 1972;
c) Fixação dos honoráriosda Diretoria e membros do

Conselho Fiscal;
. d) Outros assuntes, de ta-
terêsse social.

Os documentos de que tia-
ta o art. 99 do Decreto-lein.e 2.827 se acham em poderdos Srs. Acionistas dentro do
prazo legal, razSo pela qualn3o efetuamos a respectiva
publicação.

Rio de Janeiro, 27 de marçdde 1972.
PAULO VIRGÍLIO DIDIER

BARBOSA VIANNA
Diretor-Presidente

CORREIO DA MANHÃ — Rio de Janeiro, quinta-feira, 30 de março de 1972 l.o CADERNO
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DNER garante estradas em boas condições
O trabalho realizado pelo Departamento Nacional deEstradas de Rodagem, nas rodovias federais, assegura per-feitas condições de tráfego a todas as pessoas que deixa-rem a cidade na Semana Santa. Um esquema de policia-mento ostensivo também foi moi-tado, visando, principal-mente, a evitar acidentes e. em último caso, descongestlonáras estradas. Também o número de veículos com rádio foiaumentado para que a sede do DNER possa tomar conhe-cimento das ocorrências registradas nas estradas. Os hospi-tais também foram equipados com rádio para que, emcasos de acidentes, o Departamento se comunique com o«ervlço de rádio Instalado na cidade.
As principais estradas a cargo do DNER são a Rio—

Petrópolis, a Rio—Teresopolis e <*. Via Dutra. Nessas estra-
das o patrulhamento prestará esclarecimentos necessários atodos os viajantes. Segundo o DNER, as obras de dupli-cação de pista na Rio—Magé continuarão a ser executa-
das, mas isto não trará problemas para os usuários daestrada. A estrada entre Parada Modelo e a subida da serra
para Teresopolis está sendo restaurada, não havendo.ne-
nhum perigo. O desvio sobre o Rio Paraíba, na reta de
Resende, já está com tráfego normal, conforme afirmou o
Sr. Enio Amaral, assessor de imprensa do DNER.

CONDIÇÕES DE TRAFEGO
O Sr. Enio Amaral afirmou que todos poderão viajar

tranqüilos, porque as estradas estão normais para o tráfe-
go. Na Via Dutra foram reforçados mais 32 patrulheiros,na Rio—Petrópolis mais 11. na Rio—Teresópoll* mais 13 e
na Rio—Campos mais 11, além dos já existentes.

Segundo o plantão rodoviário, é a seguinte as prin-cipais condições de tráfego nas rodovias federais:
Rio—Belo Horizonte—Brasília (Brs-135/040) — pavl-mentada em toda extensão. Total do percurso: 1.209 km.
Rio—São Paulo—Curitiba—Porto Alegre (BRs-462/

116) — pavimentada em toda a extensão'. Total do per-curso: 1.625 km.
Rio—São Paulo—Curitiba—Florianópolis (BRs-462/116/468/101) — pavimentada em toda a extensão. Total

do percurso: 1.100 km.
São Paulo—Goiânia—Brasília (BRs-050/365/153/060)— pavimentada em toda a extensão. Total do percurso

1.159 km. .¦ .. •
São Paulo—Belo Horizonte—Governador Valadares

(BRs-381/116) — pavimentada em toda a extensão. To-tal do percurso:. 902 km.
Rio—Feira de Santana—Salvador (BRs-116/324) —

pavimentada em toda a extensão. Total do percurso:
1.621 km.

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS
O movimento na Rodoviária Novo Rio intensificou-se

ontem e o Serviço de Estatística prevê que cerca de 350
mil pessoas deixem a cidade.

Ontem, partiram 823 ônibus e chegaram 604. O nume-ro de passageiros que partiram foi de 23.044 e dos que che-
garam 16.912. Para hoje, está prevista a partida de 1.056e a chegada de 693 ônibus, com a partida de 29.568 passa-
Selros e a chegada de 19.404. Para sexta-feira, está previs-tea partida de 711 e chegada de 599 ônibus, e partida de19.908 passageiros e a chegada de 16.772. Para sábado, está
prevista a partida de 542 ônibus e chegada de 528. com
partida de 15.176 passageiros e chegada de 14.784.

Para domingo; partida de 658 e chegada de 957 ôni-bus. Passageiros: partida de 18.424 e chegada de 26.796.
Para segunda-feira: partida de 671 e chegada de 987 ôni-bus. Passageiros, parfda de 18.788 e chegada de 27.636.
Para terça-feira: partida de 564 e chegada ,de 636 ônibus.Passageiros: partida de 15.792 e chegada de 17.808, de açor-
do com lista divulgada pela administração da Rodoviária
Novo Rio.

Última Ceia
"Isto é q. meu corpo, isto é o meu sangue. Fazei Istoem memória de MIM."

... Essas palavras,.segundo a tradição litúrgica. foram pro-íranciadaspor Cristo na última Ceia, antes do. Sacrifícioda Cruz. A cerimônia realizada na presença de seus doze
apóstolos será repetida hoje, em todo o mundo, quando a
Jgreja relembra a Primeira Comunhfio.

Às 9 horas, antecipando-se a essa cerimônia, haverá asolene concelebraçáo e sagração dos Santos óleos pelo Car-deal do Rio de Janeiro, D. Engênio Salles. na Catedral Me-
Jropolitana. Cerca de 10 sacerdotes integram a cerimônia,
como oancelebrantes, com a participação ainda de seis diá-tonos e subdiáconos.

LAVA-PÉS
, A missa da Ceia do Senhor, seguida de lava-pés, procis-sfio do Santíssimo e Desnudação dos Altares será às 17 ho-

ras. Nessa cerimônia, o cardeal lavará os pés dos mem-
bros da Comunidade de Emaús.

A comemoração da Paixão e Morte de Jesus Cristo será
realizada às 15 horas de sexta-feira, tendo como oficlante
o próprio cardeal que participará também da Proclsão do
Senhor Morto às 20 horas. Essa procissão sairá da Catedral
na Rua Primeiro de Março em direção à Igreja de São
Francisco de Paula, no Largo de Sao Francisco'.

No Sábado Santo nfio haverá nenhunía cerimônia du-
rante o dia. As 22h30min começa a solene Vigília Pascal quese encerra com a Missa da Meia-Nolte. No domingo, have-
rá missas nos horários normais, em tcdas as paróquias.

Páscoa judaica
Desde ontem a colônia Israelita brasileira está comemo-

rando a Páscoa judaica, que continuará por toda a sema-
na. As comemorações tiveram Inicio às 18 horas se prolon-
gando até às 20 horas, com missa rezada pelos rabinos na
Sinagoga. . ... .

Durante o culto, os judeus fazem orações especiais, enal-
tecendo o valor da liberdade, da paz, da justiça e da com-
preensão entre os homens. Após a missa, seguem para suas
casas com suas famílias, convidando também os amigos pa-
ra participarem da ceia ritual qüe tem o nome de Seder.

O Rabino-Chefe da colônia israelita. Ráchmil Blumen-
feld, explicou que a Páscoa judaica simboliza o relato his-
tórico da libertação dos judeus no Egito há 3.284 anos atrás.
quando vagaram cerca de 40 anos pelo deserto para chegar
ao Monte Sinai onde receberam a tábua dos Dez Manda-
mentos.

Malhação do Judas
O diretor de operações do DOPS, Zonildo Castelo

Branco, esclareceu ontem que as restrições às tradicio-
nais brincadeiras do malha-judas, no Sábado de Aleluia,
são apenas para os casos em que for caracterizada a
ofensa ou injúria à figura representativa do poder pú-
blico, seja através da construção pura e simples do boneco
ou por meio de frases consideradas subversivas ou ofen-
sivas.

Quanto à brincadeira em si, não tem objeções a fa-
zer, afirmando que ela se trata de um costume pop\i'ar
como outro qualquer, "aliás, multo em decadência". Res-
saltou, entretanto, que "havendo perturbação da ordem
pública tomaremos as providências necessárias em conso-
nância tom os distritos policiais" O esquema de repres-
são às (nfrações não sofrerá alteração nenhuma e no dia
consagrado aos festejos de Aleluia deverá ser feita uma
ronda por toda a cidade.

elegado-substituto da Divisão de Censura e Di-
versões Públicas, Jonathas Cardia, disse que não é mais
da alçada daquele setor o controle e a fiscalização dos ju-
das. Adiantou que poucos bailes de Aleluia serão reali-
zados na cidade, o que atribuiu ao alto custo dos direitos
autorais. Acrescentou ainda, que estes bailes estão di-
minuindo de ano para anu e que a tendência é de os
mesmos se extinguirem.

Nos bairros mais afastados, a tradição de comemorar
a Aleluia com o malha-judas vai ser mantida, pelo me-
nos este ano. Em Acari, Cordovil, Colégio e Marechal
Hermes, para não citar outros bairros, estão sendo prepa-
rados bonecos das mais variadas formas possíveis, que se-
rão pendurados em postes colocados em locais de maior
aglomeração e queimados ao romper da Aleluia, depois
do massacre popular.

Taxa
Rodoviária
até dia 30

O prazo de pagamento da
Taxa Rodoviária ünica para
os veículos de placa com final
2 termina na próxima segun-
da-feira. em virtude de o dia 30
(date anteriormente marcada
para a extinção do prazo) ser
feriado. As guias já foram
enviadas pela Secretaria de
Finanças aos proprietários,
que devem efetuar os paga-mentos dentro do prazo estl-
pulado, sob pena de multa no
valor de um salário-minlmo.

A Secretaria de Finanças
informou que as taxas são pa-
gas ém três parcelas e o não
cumprimento no prazo previs-to implica no acréscimo de 1/3
do salário minimo, como mui-
ta. a cada parcela posterior-
mente paga. O pagamento
deve ser feito na rede ban-
cárla autorizada ou nas co-
letorlas e os proprietários náo
precisam recorrer à Secreta-
ria enfsentando filas e sobre-
carregando-a de serviço.

RECLAMAÇÕES

Os donos de veículos que
não receberem pelo Correio as
guias até dez dias antes da
data marcada para o paga-
mento da primeira parcela, ou
mesmo aqueles que receberem
guias com quaisquer erros de-
vem reclamar na Região Ad-
ministrativa do bairro em que
moram.

Alguns proprietários de veí-
culos, presentes à Secretaria
de Finanças, por sua vez, re-
clamam de que. "as taxas es-
tão muito altas e que o DER
e DNER não tomam provi-
dênclas a respeito das rodo-
vias que se encontram, de um
modo geral, em péssimo esta-
do". Os donos de veículos
afirmam ainda que "a maio-
ria dos acidentes considerados
como resultado de lmprudên-
cias. ocorrem devido às con-
dições precárias das estradas".

Rua Vai se
transformar
em avenida

O Departamento de Estra-
das de Rodagem vai realizar
no dia 3 de maio, às 15 horas,
a concorrência pública nume-
ro 3/72, destinada às . obras
da reconstrução da primeira
pista da Rua Leopoldo Bu-
lhões. no trecho entre o Lar-
go de Benfica e a Praça das
Nações.

A obra está orçada em cer-
ca de Cr$ 2.880.000,00 e tem
prazo de um ano para ser
executada. Esta será a última
etapa de uma programação
geral elaborada pelo DER-GB
para transformar em avenida
a antiga rua, por onde escoa-
va todo o tráfego com destino
a Petrópolis, Belo Horizonte e
Vitória, antes de ser construí-
da a Avenida Brasil.

A segunda pista da Rua
Leopoldo Bulhões, construída
em 1970, está funcionando em
regime de mão dupla,' enquan-
to a primeira pista encontra-
se interrompida ao tráfego.

CBV INDÚSTRIA
MECÂNICA S.A.

C.G.C. 33.051.186-1
SOCIEDADE DE CAPITAL
ABERTO — CERTIFICADO
DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL N° GEMEC R-71/2064

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores Acionis-
tas da CBV — Indústria Me-
cânica S/A convocados a se
reunirem em Assembléia Ge-
ral Extraordinária, a se rea-
llzar it 15 horas do dia 12
de abril de 1972 em sua sede
social, na Rodovia Presidente
Dutra n.< 2.660, a iim de
deliberarem sobre o seguinte:

a) Proposta para aumen-
to do Capital Social, de
CrS 14.000.000,00 para 
CrS 17.500.000.CO, mediante a
incorporação de Fundos de
Reserva e Lucros e distri-
buição de 3.500.000 ações pre-
ferenciais do valor nominal
de Cr$ 1,00 cada uma aos
portadores- de açSes repre-
¦entativas do Capital Social
em 31/12/1971;

b) Proposta para aumen-
to do Capital Social, de
Cr$ 17.500.000,00 para 
Cr$ 19.600.000,00. mediante
subscrição pública de 2.100.000
ações preferenciais do valor
nominal de Crt 1,00 cada
uma;

c) Alteração do artigo
quinto dos Estatutos, em de-
corrência das propostas an-
teriores, e proposta para no-
va redação à letra c do ar-
tigo vigésimo quinto;d) Outros assuntos de in-
teresse social.

Itio de Janeiro, 27 de marco
de 1972.
PAULO VIRGÍLIO DIDIER

BARBOSA VIANNA
Dlretor-Presicente

Acidentes diminuem
na construção civil

O número de acidentes do trabalho na indústria da
construção civil está caindo sensivelmente, segundo O De-
legado Regional do Trabalho, Sr. Luís Carlos de Brito,
que informou terem sido verificados, em 1971. apenas oito
acidentes fatais nas 55 mil obras registradas no Estado.

O Sr. Luís Carlos de Brito acentua que a redução
do número de acidentes no setor dá construção civil co
meçou a ser sentida a partir da campanha de prevençãoe fiscalização, realizada pelas autoridades da Delegacia Re-
gional do Trabalho.

TUDO EM PAZ
Desde janeiro último — afirma o titular da DRT

— não recebemos nenhuma denúncia por parte do sin-
dicato dos trabalhadores. Por outro lado — acrescenta —
todas as firmas anteriormente denunciadas. por infração
às normas de segurança têm sido examinadas pelos en-
genhelros do Serviço de Higiene e Segurança da DRT,
o que resultou na autuação de cerca de 100 firmas.

Quanto às razões que levaram a DRT a agir contra
firmas que vinham deixando de cumprir a .lei, esclarece
o delegado do Trabalho que "o não atendimento aos dis-
positivos legais em vigor determinou, além das penalida-
des, o levantamento de um sem-númerçò de processos, pos-teriormente arquivados em decorrência do pronto aten-
dimento das normas que estabelecem a obrigatoriedade
da fiscalização de qualquer obra, seja nos interiores ou
exteriores dos edifícios em construção".

Para melhor caracterizar a atuação dos engenhei
ros da DRT no cumprimento de suas tarefas fiscalizado-
ras — disse o Sr. Luis Carlos de Brito — basta salientar
que, só no aro passado, foram registradas ocorrências em
439 obras em execução na Guanabara.

Acima de tudo — frisa — é preciso ressaltar o
empenho que nos leva a acionar a fiscalização para onde
seja necessário, antes mesmo de reclamada.

Maitre alemão: sou
maestro na cozinha

René Wilpinger, encarregado de dirigir o Festival de
Culinária Alemã, no Hotel Glória, volta para o seu paísnos primeiros dias de abril, sem ter conhecido Salvador e
Iguaçu, como esperava, mas incorporando à sua baga-
gem de maitre, alguns segredos da cozinha brasileira, c
em especial, da baiana.

Para Wilpinger, a cozinha de um hotel tem que ser
como uma orquestra onde todos os instrumentos devem
estar afinados e os músicos precisam conhecer sua tarefa,
obedecendo ao regente, para qúe o cliente entre também
na orquestra e o concerto saia genial.

MÉTODO

Na realidade, o sonho de René Wilpinger, diretor do
restaurante do Stelnberger Hotel Frankfurter, sempre foi
ser maestro. Para isso, estudou durante quatro anos no
conservatório musical, na Áustria, até que descobriu que,"o bom mesmo era trabalhar na cozinha, onde poderia
reger uma grande orquestra, entre.pratos e talheres, pre-
parando verdadeiras obras de arte''-

Entre seus clientes mais famosos se encontram o im-
perador Selassié, da Etiópia, o Rei Frederico da Grécia,
Churchill, Adenauer, além de artistas, como Elizabeth
Taylor, Frank Slnatra, Greta Garbo, maestro Von Kara-
jan e Van Cliburn. Conhece todas as preferências de cada
um, e procura fazer do seu hotel umn casa onde elos
se sintam à, vontade.

O cozinheiro, tem na pintura e n<> música seus hobbies,
sendo um copista perfeito, trabalhando nas obras de
Utrlllo, Rubens e Picasso. Como alemão, sua preferen-
cia é para a música de Wagner, mas gosta também dos
Beatles e do folclore brasileiro
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Na cozinha do hotel Glória, o maitre mostrou sua arte

H.C. HOSPEDAGEM CONFORTO E TURISMO S/A
C.G.C. 34.127.738 „

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Srs. Acionistas de H.C. Hospedagem
Conforto e Turismo S/A„ para reunirem-se em Assembléia
Geral Ordinária, na sede social desta sociedade, à Rua México
n.° 21, Grupo 502-A, Centro, ás 9,00 horas do dia 30 de abril
do corrente ano, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:

a) Leitura, discussão e votação do Balanço Geral, De-
monstração da Conta de Lucros e Perdas, Relatório
da Diretoria e Parecer do. Conselho Fiscal relativos
ao exercido de 1971;

b) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1972;
c) Fixação dos honorários da Diretoria e do Conselho

Fiscal;
d) Outros assuntos de Interesse da Sociedade.

.VISO: Encontram-se à disposição dos senhores Acionistas,
na sede social, os documentos a que se refere o
artigo 99 do Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de setembro
de 1940.

Rio de Janeiro, GB, 28 de março de 1972
GLAYCON AUGUSTO DE PAIVA

Diretor

H.J. COLE + ASSOCIADOS S/A,- PLANEJAMENTO

C.G.C. 33.841.693/001
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Srs. Acionistas de H. J. COLE + AS-
SOCIADOS S/A. — PLANEJAMENTO EMPREENDIMENTOS,
para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, na sede
desta sociedade, à Rua Sorocaba n.° 305, Botafogo, ès 18:00
horas do dia 30 de abril do corrente ano, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e votação do Balanço Geral; De-
monstração da Conta de Lucros e Perdas, Relatório
da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao
exercido de 1971;

b) Eleição da Diretoria e do Consdho Fiscal para o
exercido de 1972;

c) Fixação dos honorários da Diretoria e do Conselho
Fiscal;

d) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
AVISO: Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas,

na sede social, os documentos a que se refere o ar-
tigo 99 do Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de setembro
de 1940.

Rio de Janeiro, GB, 28 de março de 1972
GLAYCON AUGUSTO DE PAIVA

Diretor
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O grande abalo
de Washington

o1
NEWTON. CARLOS

A reportagem de capa da revista Time não
deixa dúvidas quanto a importância dp fenôme-
no: "Anderson shake Washington" ou "Ander-
son abala Washington", é a afirmação categóri-
ca. O colunista Jack Anderson, cujo aprendizado
foi feito ao lado de um dos mais agressivos jor*
nalistas norte-americanos de outros tempos,
Drew Pearson, já não é visto como mero produ-
tor de escândalos. As acusações de que podero-
sos consórcios privados tentam intervir na for*
mulação da diplomacia dos Estados Unidos tive-
ram tanto impacto, e se desenvolvem com tal
carga de veracidade, que a 24 de março o Sena-
do decidiu investigar a atividade de grupos fi-
nanceiros na política de outros países. O pró-
prio FBI, polícia federal, admitiu a existência
de "alguns, indícios" de autenticidade nos do-
cumentos, 2ê com um total de 82 páginas, di-
vulgados^por Anderson e já sob exame parla-
mentar.

A América Latina é um dado de destaque,
embora a opinião pública norte-americana tenha
se escandalizado mais com a denúncia, de reper-
cussão direta em sua vida4-cotidiana, de que a"ITT" ("International Telegraph and Telepho-
ne"), prometeu ajuda ao partido Republicano em
troca de favores. A ÍTfiTT" é ainda acusada de _
manipular conspirações contra o regime chile-
no e de ter influenciado a nova doutrina dos
Estados Unidos de condicionar ajuda e en\prés-•timos, bilaterais ou através de bancos e outros
organismos multinacionais, à "solução adequa-
da" em casos de nacionalizações. fiHfiá, no entan-
to, outros fatores a considerar nessa complicada
trama que possivelmente nem Anderson conhece
em toda sua extensão.

Pressão
A força da "ITT" é imensa. Para avaliá-la

basta considerar que ela figura entre as cinco
maiores empresas dos Estados Unidos. Mas se-
ria um exagero, e sobretudo um erro, atribuir
a "doutrina contra expropriaçõas", anunciada
pessoalmente por Nixon a 19 de janeiro, à in-
flúência de um só consórcio. A medida parece
expressar o consenso do setor empresarial nor-
te-americano quanto à necessidade de conter, de
algum modo, a onda nacionalista latino-ameri-
cana. "O governo dos Estados Unidos tem o di-
reito de negar ajuda, direta ou indireta, a quem
exproprie sem o pagamento de indenizações
justas e rápidas", disse há pouco no México o
presidente do "Chase Manhattan Bank", David
Rockefeller. Êle controla ativos da ordem de 24
bilhões de dólares, equivalentes a mais da meta-
de do produto interno do Brasil. A oito de feve-

. retro, uma comissão parlamentar mista, repre-
sentando o pensamento comum do Senado e Câ-
mara, condicionou a "compensações adequa-
das", em casos de nacionalizações, o uso pelos
países da América Latina dos 900 milhões de
dólares destinados às operações especiais do
Banco Interamericano de Desenvolvimento.

A pressão continua, ao nível de governo
dos Estados Unidos. Falando este mês no. "Con-
selho Interamericano da Aliança Para o Progres-
so" (Clap), o subsecretário de Estado, John Irwin,
foi direto ao assunto. "A cooperação norte-ame-
ricana ao desenvolvimento continental depende-
rá da proteção contra expropriações ilegais",
disse ele, insistindo em que é "da máxima im-
portância alcançar um acordo sobre nacional.-
zações". Sugeriu o recurso a organismos cria-
dos para solucionar conflitos internacionais,
como o comitê sobre controvérsias em questões
de inversões do Banco Mundial. Uma tentativa
de modelo foi estabelecida no acordo de arren-
damento da ilha haitiana de Tortuga, feito en-
tre a "Dupont" e o Haiti. Um item coloca auto-
maticamente qualquer disputa sob a jurisdição
da Corte Internacional de Haia. Simultâneamen-
te, empresas norte-americanas nacionalizadas
continuam embargando contas chilenas em ban-
cos dos Estados Unidos. Depois da ação da"Braden Copper", parte uma ameaça da "Andes
Copper Mines". A Casa Branca, de seu lado, pro-
cura desencorajar novas inversões no Cõntinen-
te, numa manobra de esvaziamento indireto do
problema. "Vivemos um mau momento para in-
vestir na América Latina", disse a 40 homens
de negócios, reunidos em Nova York, o delegado
de Nixon à "Organização dos Estados America-
nos" (OEA).

Não se trata apenas do Chile. Nos Estados
Unidos, o receio cresce como um fantasma cujos
contornos são o próprio mapa latino-americano."A Venezuela parece dirigir-se rapidamente
para a nacionalização de negócios petrolíferos
avaliados em cinco bilhões de dólares", escre-
veu o correspondente em Caracas do Washing-
ton Poit, Lewis H. Diuguid. Os sintomas são "os
contínuos confrontos de Rafael Caldera, presi-
dente da Venezuela, com companhias norte-ame-
ricanas". O jornalista anotou diligentemente umá
série de dados, como o duelo verbal, a 14 de
agosto de 1971, entre Caldera e o embaixador
dos Estados Unidos. No mesmo mês, foi aprova-
da a lei de nacionalização dos depósitos de gás.
Em outubro, a "King MUI" renunciou às suas
concessões diante da decisão governamental de
retomar, até 1974, as áreas não exploradas. Há,
finalmente, a crescente agressividade do Equa-
dor, que desponta como novo paraíso do petró-
leo e para onde se desloca o eixo de inversões.

Reação

A América Latina não estaria disposta a es-
perar sentada. O Equador já denunciou os Esta-
dos Unidos na OEA por "intimidação e violência
coercitiva". Reclama contra o corte da ajuda
norte-americana. É possível que a questão surja
com mais violência na assembléia anual da OEA,
com início previsto para 14 de abril em Wash-
ington. O Chile anunciou que apresentará à
OEA e outros organismos internacionais o pro-
blema do bloqueio de empréstimos. "Não que-
remos que se bilateralizem os organismos mui-
tinacionais de assistência financeira", disse em
Washington o embaixador chileno, Orlando Le-
telier.

Para os Estados Unidos a situação é incô-
moda. Apesar de todas as dificuldades, a Amé-
rica Latina continua sendo uma área de bons
negócios para os norte-americanos. As últimas
cifras da Secretaria de Comércio indicam que
em 1971 ós Estados Unidos tiveram um saldo
favorável de 785 milhões de dólares no inter-
câmbio com os países latino-americanos.

Ignorada a sorte de Sallustro

Policiais e cães buscam as ruas de Buenos Aires em busca de pistas do diretor da Fiat

Chile prende mais um suspeito
SANTIAGO DO CHILE, WASHINGTON
— O capitão do Exército chileno Júlio
Sarria foi preso ontem em Santiago
como um dos implicados mais ativos no
fracassado ccmpló direitista que preten-
dia depor o Presidente Salvador Allende.

Sarria foi imediatamente submetido
a interrogatório pelo promotor militar
Eduardo Abello, o mesmo que ordenou a
prisão de cinco dirigentes da organização"Pátria e Liberdade", inclusive o gene-
ral da reserva Alberto Greene. Os pre-
sos estão incomunicáveis e dois deles, os
Capitães Rolando Orellana c Raul Dro-

guett, foram recolhidos a celas comuns.
Por sua vez, o presidente do Partido

Democrata Cristão, René Puentealba,
manifestou dúvidas quanto à denúncia
e .ufocamento de uma "suposta rebelião
para depor e assassinar o Presidente
Allende", acrescentando que há possibi-
lidade de uma trama governamental pa-
ra envolver militares e políticos oposi-
clonistas através de medidas contra "uma
conspiração inexistente".

NERVOSISMO DA ITT
Enquanto üm tribunal dc Los Angc-

les, refcrlndo-se a um caso do jornal

"Los Angeles fiFree Press", determinava
que "jornalistas que publicam documen-
tos do governo podem ser processados
pelo crime de recepção de objetos rou-
bados", o "Washington Post" voltava a
se referir ao caso do envolvimento Ja
ITT e do Governo Nixon em uma con-
juração para impedir a eleição de Allen-
de ein 1970. O editorialista do jornal,
Joseph Kraft, em um artigo intitulado
"Curiosos Nervosismos da ITT", diz que
o governo norte-americano concedeu
"bnm pouca atenção oficial" aos planos
da ITT, comprometendo-se.

Kissinger não visitou Havana
WASHINGTON — A Casa Branca negou
ontem uma noticia veiculada pela cadeia

'de jornais "Seripts-Howard" segundo a
qual o assessor do Presidente Richard
Nixon para os assuntos de Segurança
Nacional, Henry Kissinger, teria se en-
trevistado com um diplomata cubano du-
rante a semana passada cm Acapulco.

O secretário dc Imprensa da Casa
Branca, Ronald Ziegler, disse aos jorna-
listas que Kissinger não manteve conta-
to com qualquer cubano e "multo menos

com o embaixador de Cuba no México,
Joaquim Hernandez".

Os jornais da "Scripts-Howard" le-
vantaram ontem a possibilidade de Kis-
singer ter Ido a Havana, secretamente,
lembrando as suas viagens a Pequim
(também secretas) para a preparação do
encontro entre Nixon e Chu En-lai.

As notícias sobre um suposto encon-
tro do assessor presidencial com autori-
dades cubanas ou mesmo uma sua via-
gem à Havana foram publicadas pela co-
lunista Virgínia Prewett, que afirma pos-
suir "boas e sólidas fontes cubanas" mas

não sabe quem promoveu o suposto en-
contro, se os norte-americanos ou os
cubanos.

Virgínia Prewett lembra, cm sua co-
luna, que o Presidente Nixon salientou
cm janeiro que não concebia uma políti-
ca de reconciliação com o regime de Fi-
dei Castro e que respondeu, em uma en-
trevista recente, sobre se realmente de-
seja ir à Cuba com as palavras: — "Não
íul convidado." Virgínia Prewett, no
melhor estilo de Jack Anderson, prome-
teu novidades sobre o assunto para hoje.

BUENOS AIRES — A incerteza sobre a sorte de Obcrdan
Sallustro é total. Ninguém possui uma informação precisa
de seus seqüestradores, sobre se ele teria sido ou não exe-
cutado, se será ou não mantido vivo, prisioneiro do Exer-
cito Revolucionário do Povo (ERP,),

Os observadores acreditam que o ERP possa estar con-
siderando ter cometido um erro político com o seqüestro,
talvez por não haver previsto uma atitude tão firme por
parte do governo Lanusse, qúe proibiu a Fiat de cumprir 0
resgate. A morte do industrial nesse caso privará o grupo
de benefícios econômicos ou publicitários e pode-se então
supor que ele prolongará indefinidamente a execução dc
Sallustro, à espera de algum acordo a longo prazo.

A imprensa de Buenos Aires publicou ontem que, ape-
tar da proibição governamental, a Fiat continua em con-

, tato com o ERP em busca de uma solução. O jornal La
Razón noticiou que vultosas somas foram transferidas pela
Fiat italiana à sua filial argentina, para fazer frente aos
gastos da "operação sallustro". Simultaneamente, Informou-
se que Itália e Argentina estão em contatos diplomáticos
constantes.

A situação da Fiat-Concord continua porém angus-
tiante e as mínimas possibilidades de acordo foram mais
reduzidas ainda depois que os sindicatos Sltrac-Sltram, li-
gados à fábrica de Córdoba, Informaram, que haviam fra-
cassado as negociações para que a empresa «Incorporasse
os operários despedidos a partir de outubro de 1971. A read-
missão era um dos cinco pontos exigidos como resgate de
Sallustro.

PRAZO FATAL

Minutos antes de expirar o prazo para o pagamento
do resgate, a mulher do Industrial fez um apelo-pela televl-
são, pedindo aos seqüestradores que poupassem a vida de
seu marido, Logo após a zero hora de ontem — o prazo
fatal —dezenas de jornalistas e policiais dlrlgiram-íe para
uma igreja nos subúrbios de Buenos Aires, onde havia sido
encontrado um corpo que se supunha ser de Sallustro. Foi
confirmado mais tarde que se tratava de urn bêbado.

Na manhã de ontem, o jornal Crônica ficou dé posse
dc um comunicado do ERP Informando que o Industrial
estava vivo e que seria executado em "momento oportu-
no". A princípio pensou-se que o comunicado fosse falso,
atestando-se porém sua autenticidade mais tarde.

Este foi o último contato feito pelos extremistas. Outras
notas foram encontradas, mas todas comprovaram ser fal-
sas. Ninguém, a não ser o comando do ERP, sabe se Sal-
lustro está vivo ou morto.

Ingleses passam bem
ANCARA. UNYE — Os três técnicos britânicos seques*
trados por terroristas turcos em Unye, no Mar Negro, es-
tão sãos e salvos e recebem bom tratamento de seus cap-
tores, declarou foirte governamental, que se recusou a
dar qualquer outra informação sobre as buscas, centra-
lizadas no nordeste turco. Autoridade de Unye afirmou
que o seqüestro foi planejado e executado sob o comando
de Mahlr Cayan, dirigente do "Exército de Libertação Po-
pular Turco" e o fugitivo mais procurado no país. Cayan,
ex-estudante universitário, esteve ligado a dezenas de aten-
tados terroristas.

Líder salvadorenho obtém asilo S_Siii
GUATEMALA — Um aparelho da Força
Aérea salvadorenha transportou na noite
de terça-feira até a Guatemala o lider
democrata-cristáo, ex-candidato à Presi-
dência da República e um dos chefes do
frustrado levante contra o Presidente
Fidel Sanchez Hernandez, Jpsé Napoleón
Duarte.

Duarte, após o Insucesso da revolta,
homiziou-se na residência de um diplo-
mata venezuelano e pediu asilo político,
que lhe foi imediatamente concedido.
Algumas horas depois a casa foi Invadi-

Hussein pede
armas a Nixon

WASHINGTON — O Rei Hussein foi
bem sucedido nas suas conversações com
altos funcionários do Departamento de
Estado que anunciaram que os Estados
Unidos ofereceram à Jordânia uma aju-
da militar no valor de 40 milhões de dó-
lares e um crédito econômico no total
de 45 milhões de dólares. Soube-se, con-
tudo, que a sua Iniciativa de conseguir
aviões "Phanton" foi preterida, sendo
alegado que os aparelhos não eram ade-
quados às suas necessidades. Hussein re-
ceberá, em troca, aparelhos do tipo"F-104" e "Startifhter".

Os observadores assinalaram que Hus-
setn obteve pouco êxito em suas inten-
ções de conseguir apoio de Washington
para seu plano de criar um Reino Fe-
deral Jordaniano.

da por soldados salvadorenhos e Duarte
raptado. A Venezuela acusou o governo
de El Salvador de violar sua embaixada
e exigiu a devolução do preso.

Na manhã de terça-feira o presiden-
te da Guatemala, Carlos Arana Osório,
interferiu na questão e ofereceu, pessoal-
mente, asilo ao líder político, qué foi
entregue ao chefe de Imigração d* Ve-
nezuela por oficiais salvadorenhos e,
posteriormente, enviado para fora do
pais,

Metralhadora
impede embarque

LONDRES — As autoridades do Aero-
porto de Heathrow, em Londres, impedi-
ram que o Príncipe Moharamed, irmão
do Rei Hussein da Jordânia, e cinco dos
seus acompanhantes embarcassem para
a Bermuda, quando a comitiva recusou-
se a ceder três metralhadoras e outras
armas que se encontravam em seu poder.
O príncipe anunciou Imediatamente que
apresentaria um protesto formal à chan-
celaria. .

Na Sala de Trânsito, um detector de
metais revelou a existência das armas.
O príncipe negou-se a entregá-las, ale-
gando que precisava delas para se pro-
teger. Posteriormente, as armas, salvo a
pistola automática do príncipe, foram
entregues aos agentes de segurança.

José Napoleón Duarte chegou à Gua-
temala "multo cansado, em mangas de
camisa e com evidentes mostras de ha-
ver sido submetido a pressões", segundo
a imprensa guatemalteca. Vários poli-
ciais foram designados para-custodiá-lo
enquanto permanecer no pais. Duarte
não aceitou a hospitalidade dé nenhum
dos dirigentes democrata-crlstãos locais,
que, ontem, mostravam-se bastante sur-

preendidos pela recusa e tentavam en-
trar em contato com ele.

Eleição mostra
derrota árabe

TELAVIVE — As eleições de terça-feira
na Cisjordânia' constituíram um fracasso
para a Jordânia e para os palestinos que
se opunham a sua realização. Os eleito-
res árabes, nas primeiras eleições reali»
zadas no território ocupado por Israel,
escolheram cinco novos dirigentes que,
de certa forma, se opõem ao Rei Hussein,
segundo indicaram os resultados das
urntis.

Apesar da advertência dos guerrilhei-
ros, quase 14 mU árabes votaram para
eleger novos conselhos municipais em 10
localidades sob controle israelense. Não
houve incidentes e o pleito realizou-se
num ambiente de calma.

O ministro da Defesa, Moslie Dayan,
afirmou que a eleição Indicou que as or-
ganizaçôes guerrilheiras não exerceram
Influência sobre os acontecimentos.

MADRI — Os ex-Presidentes Arturo Frondizi e Juan
Domingo Perón, conversaram durante mais de duas ho-
ras, em Madri, analisando "todos os problemas da atua-
lidade" da Argentina. Foi o segundo encontro do. dois
dirigentes políticos, em pouco mais de duas semanas. O
primeiro aconteceu a 13 de março. "Foi reunião altamen-
te positiva para os interesses e o povo da Argentina", dia»
se Frondizi. depois do encontro. "Conversamos amplamen-
te, tratamos de todos os problemas do país".

Muro de Berlim é
aberto pela Páscoa
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Irlanda: bomba destrói tribunal
BELFAST — Explosão de poderosa bom-
ba, colocada em um caminhão, destruiu
as janelas do principal tribunal de Bel-
fast, um posto do corpo de bombeiros e
vários prédios dé escritórios. Outras duas
detonações, na mesma cidade, danifica-
ram'um restaurante e várias lojas. In-
íormava-se ao mesmo tempo, que os lide-
res protestantes da Irlanda do Norte es-

tão decididos a evitar violências contra
o governo direto de Londres.

O ex-Primeiro-Minlstro, Brian Faulk-
ner, e o ex-Ministro do Interior, William
Craig, dirigente do movimento extremista
Vanguarda do Ulster fizeram apelos de
calma.

Os protestantes voltaram ao traba-
lho ontem, depois de dois dias de greve,
e estariam prontos a aceitar a adminis-
tração direta da Grã-Bretanha para sem-

pre, desde, que recebam garantias dé que
a Irlanda do Norte Jamais será anexada
à independente República dtt Irlanda
(Sul), que tem 95% de católicos,- infor-
maram observadores. v

A Corte Informou ter recebido uma
reclamação da República da Irlanda, a
25 de fevereiro, contra as mortes veri-
ficadas em Londonderry, e mais duas,
respectivamente, cm julho de 1971 e ja-
nelro deste ano.

Mõ-s e filho se reencontram: o Muro hi aberto
BERLIM — Milhares de berlinenses ocidentais, segurando
ramos e presentes, atravessaram ontem pela primeira vezem seis anos, o Muro de Berlim que divide a cidade, Du-rante sete dias, a fronteira que separa Berlim Oriental dtBerlim Ocidental estará aberta para cerca de 400 mil vlsi-tantes de Páscoa. No entanto, os berlinenses orientais ainda
estão proibidos de cruzar a fronteira para Berlim Ocidental.

Os berlinenses ocidentais passaram através de nove
entradas do muro construído pelos alemães orientais em
agosto de 1961, carregando flores, café, camisas de nylon,
melas-calças e outrea artigos raros ou caros no lado òrlen-
tal. Mães beijavam filhos e filhas que não viam há anos
e netos que nunca tinham visto. Vários homens choraram
em plena rua.

Às seis horas, na abertura do muro, não se registrou
qualquer congestionamento. Esta foi a primeira vez cm seisanos que os berlinenses ocidentais tiveram permissão paravisitar Berlim Oriental, e a primeira vez, em 20 anos, queesta permissão se estende a outras cidades da RepúblicaDcmocráti.a Alemã.

Automatização Angela: júri
no Vietnã desfavorável

LONDRES — Os Estadas
Unidos já possuem um exér-
cito automatizado para lutar
no Vietnã, equipado com os
mais modernos aparelhas ele-
trônicos, revelou Alain Jau-
bert, diretor científico da re-
vista "Francês a La Recher-
che", em um artigo publica-
tio pela "New Scientist".

O novo exercito utilizaria
ente outras armas, o "chei-
rador eletrônico", capaz de
perceber a presença de uir.
homem pelo suor, a gran-
des distancias, e o "Magid"

que pode descobrir as infi-
mas mudanças, no campo
magnético da terra, provo-
cadas por um fuzil. Existem
também computadores que
comandam explosões de mi-
nas no campo de batalha.

SAN JOSÉ, CALIFÓRNIA —
O incidente que provocou a
morte de um detento, a pou-
cos metros do tribunal onde
a militante negra Angela Da-
vis está sendo julgada, fêz
com que os advogados de ds-
íesa considerassem a posição
pouco favorável dos jurados
com relação à acusada.

Enquanto fontes autoriza-
das revelavam que os advo-
gados tentarão averiguar se
os Jurados foram influenclt-
dos pelo acontecimento, um
dos defensores da jovem, Lco
Branton declarava à impren-
sa que a tese de acusação
"será reduzida a pó" na au-
diência. O advogjde-rtBl-
terá a teoria segunda a qu*l
a paixão carnal desemos-
nhou papel importante no
envolvimento de Angela.

Companhia Siderúrgica Lanari
C.GC.(M.F.)n.° 33.365.008

AVISO
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Ave-

nida Erasmo Braga, 227 -10.° andar, Guanabara, os documentos a que se refe-
re o artigo 99, do Decreto-lei número 2.627, dè 26 de setembro de 1940, refe-
rentes ào exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1971.

Rio de Janeiro, 24 de março de 1972.
Companhia Siderúrgica Lanari

ROBERTO LANARI
Diretor Viee-Presidente
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THB/ISto JOÃO RODOLFO DO PRADO

Amanhã é o primeiro dia da TV a cores
Amanhã será a estréia da tevê a cores no Brasil em caráter

pra valer. O adjetivo apoteótico sem dúvida é exagero,
mas o que há de esperança envolvendo o acontecimento

não é normal. Afinal, foi uma jogada alta, prestígios e
investimentos estão em jogo. E a esperança, aquela que
morre bem no finalzinho do último ato, está toda atenta.

. , Qj-e esperança? A de cortar o em-balo da Globo.

A. situação me parece claramentedelineada em termos de estratégia de
programação. Todos os grupos fora do
poder Globo (Associadas/M, "indepen-
dentes) parecem contar com o come-
çar-tudo-de-novo que a televisão a cores
promete e estão anunciando cartadas al*«s-Isto é: várias horas de colorido noar. A Tupi, por exemplo, está prometen-ao apresentação de alguns de seus pro-gramas a cores; uma emissora paulistaanuncia cinco/seis horas de filmes acores.

Enquanto todo mundo soava trombe-
tas, a Globo limitou-se á colocar umachamada dizendo que iria apenas cum-
pnr o mínimo obrigatório e deixar o co-lorido para situações eventuais. A posi-ção não só era a mais pensada (pois não
prometia e o que viesse seria lucro), co-
mo também refletia o ponto de vista da
emissora: ainda é cedo para o novo sis-tema, melhor desenvolver o preto e
branco e expandir a rede de retrans-
missores pelo interior. Isto, sem dúvida,
deve ter animado ainda mais às concor-
rentes.

Eu só acho é que a Globo evitou a
precipitação, ficou mais ligada nos in*

vestimentos/lucros, como empresa orga-
nizada.que parece ser. Afinal, até ago-
ra só foram vendidos uns quatro mil re-
ceptores a cores no Brasil inteiro e is*
to mexe no máximo com os décimos do
Ibope. Mas como Walter Clark e Bom
só pensam em termos de indústria agres
siva, eles não iam marcar bobeira. E
mandaram ver num especial um tele*
drama com adaptação de Janet Clair e
alguns de seus mais famosos e melhores
atores. Quer dizer: há toda a possibilida-de de que a primeira imagem da teve a
cores para a maioria do público seja a da
Globo. Simples, não?

O locutor que voz fala certamen-
te não vai ver a maravilha da eletrônl*
ca moderna em ação. Afinal, sete mi-

.lhas não é mole. Até que gostaria de
ter assistido a gravação de teledrama
do Canal 4, pois a gente (isto é, reda*
tor especializado), tem de estar sacando
direitinho as transas da técnica. Mas, co-
mo não foi possível, fica pra outra vez.

COINCIDÊNCIAS

Incríveis. Aconteceram na trans*
missão dos melhores de 71 que a Glo*
bo apresentou na segunda passada. O
programa teve umas bossas cômicas in*
teressantes, tudo muito certinho, mas o

ridículo geral foi inevitável, um nego-
cio provinciano a dar com pau.

Mas as coincidências divertiram. A
primeira foi logo no início. Boni solta-
va um blá-blá-blá adequado à situação
e na hora em que se referia à brilhan*
te equipe da emissora a câmara pegavao "espelho" (mesadeeféito? ou o quê?)
que repetia a imagem do moço. Isto é:
a equipe passou a ser quatro Bonis.
Bom isso. Outra foi na hora do prêmio
ao diretor da Globo em São Paulo. O
locutor fazia o panegirico do ilustre se-
nhor enquanto o vídeo mostrava uma
cena de O Cafona; no momento que

era pronunciado o nome do agraciado,
Jardel FUho (na novela) punha a mão
na boca para disfarçar um sorriso safa-
do. Nada como autocrítica, ainda miis
quando vem de gente tão rica & dis-
tinta.

A parte cômica também foi muito
boa. Jô Soares mostrou porque os de*
mais atores de tevê são fracos contando
uma piada até que sem graça. Mas sua
interpretação foi sensacional. Só perdeu
mesmo para o bale (segundo sua criado*
ra) moderno que teria sido o melhor de
71. Moderno? Foi o que disseram. Apre-
sentaram uma versão de Construção +
Deus lhe Pague, tão óbvia, que o pessoalficou brincando de adivinhar qual se*
ria o gesto seguinte. O jogo acabou em-
patado: todo mundo acertava. Tá legal,
também.

CARTAS

Uma leitora, das Laranjeiras, es*
crevendo para censurar a Tupi, pela má
qualidade de seus programas. A moça
estava realmente indignada, o que não
chega a ser original. Fica o registro e o
alerta: vem aí algo chamado de A Dama
e o Vagabundo — e não é o desenho*
animado-canino de Walt Disney. Vi a
chamada e estou assustado até agora.

BELINHA
Amanha é dia de comer peixe. Belinha daalgumas sugestões de pratos especiais para oeeu almoço ou Jantar em familia.
Bobó de Camarão:

Ingredientes: 1 1/2 quilo de camarões frescos,
suco de limão, pimenta do reino, 1 1/2 quilode mandioca, 1 cebola cortada em rodelas, lfolha de louro, 2 tabletes de caldo de carne
esfarelados, 5 colheres de sopa de azeite deoliva, 2 cebolas raladas, 1 dente de alho, lmaço de cheiro verde, 8 tomates batidos noliqüidificador, 1 ou 2 pimentões verde, ralados,
2 vidros de leite de coco, 2 colheres de sopade azeite de dendê.
Maneira de preparar: Limpe os camarões, tem-
pere-os com bastante suco de limão,-sal e pi-menta e deixe-os tomar gosto. Descasque amandioca, retire ós fios, pique-a em pedacinhose leve-a ao fogo, coberta com água para cozi-nhar. Acrescente os tabletes de caldo de carne,
o. louro e a cebola. Quando a mandioca esti-
ver mole, junte 1 vidro de leite de coco e bata
no liqüidificador. Esquente o azeite de oliva,
Junte as 2 cebolas e o alho e deixe dourar.
Acrescente os camarões e frite-os. Junte os to-
mates, o cheiro verde, o pimentão e deixe co-
zlnhar por alguns minutos. Coloque na mesma
panela a mandioca, o outro vidro de leite de
coco c o azeite de dendê. Deixe levantar alervura e acerte o tempero.

• Moqueca de Camarão:
\Ingredientes: 1 quilo de camarão graúdo e com

casca, tempero a gosto, sal, suco de limão, 1
colher desopa de azeite dé dendê, 1 colher de
sopa de manteiga, 1 cebola cortada em rodelas,

3 a 4 tomates picados, cheiro verde, 1/2 plmen-ta vermelha, S sementes de coentro.
Maneira de preparar: Descasque os camarões'reservando as cascas; limpe-os e tempere a
gosto, mais o sal e suco de limão. Refogue noazeite de dendê e na manteiga a cebola, ostomates, o cheiro verde, e coentro e a pimenta.Junte os camarões crus e cozinhe-os em fogobaixo e na panela sem tampa. Depois de cozidoe com molho suficiente, experimente ò tempero.Sirva com o seguinte pirão: as cascas do ca-marão, 1 litro de igua, 1 cebola cortada em ro-delas, sal, 1 maço de cheiro verde, farinha demandioca. Ferva todos os ingredientes, menosa farinha de mandioca, até o caldo tomar gostodas cascas do camarão. Coe o caldo e Junte afarinha de mandioca, até obter um pirão mole(mais ou menos 10 colheres de sopa), o ren-dlmento é mais ou menos para seis porções.
• Caldeirada de Pirarucu.
Ingredientes: SOO g. de bacalhau, 5 colheres desopa de óleo, 1 cebola grande ralada, 4 tomatesMm peles e sem sementes, 3 colheres de sopade cheiro verde picadinho, 1 pimenta verme-lha picada, 2 tabletes de caldo de carne, dis-solvldos em 1 litro de água fervente, 1/2 quilode mandioca, 1/4 de quilo de quiabos, 1/2 quilode abóbora, 1/4 de quilo de maxixes inteiros
e 10 folhas de couve
Maneira de preparar: Deixe o bacalhau de mo-
lho de véspera. Jogue a água fora e afervente-
o rapidamente; coe e retire as peles e espl-
nhas. Refogue a cebola e os tomates no óleo
quente, junte o bacalhau delxando-o alguns mi-
nutos; retire depois os pedaços de bacalhau e
reserve. A este refogado Junte o caldo de carne
fervendo, a mandioca, e deixe cozinhar duran*

te 10 minutos. Coloque depois a abóbora, os
..Quiabos, a maxixe, as folhas de couve, o cheiro

verde e a pimenta. Deixe cozinhar em panelatampada por 20 ou 29 minutos, torne a Juntaro bacalhau e deixe esquentar bem. Sirva com
arroz branco.
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ROBERTO SILVARELAX—
Elza Soares estréia dia 6 no Salão de Viena
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Mana Helena, nome por demais
conhecido na noite carioca, apresentando-se
diariamente no Restaurante Bierklause
e está acontecendo ainda no Teatro Tereza
Raquel, com Luiz Gonzaga que Volta
Pra Curtir. Ao lado de Maria Helena,
apresentam-se neste "show" Dominguinhos,
Renato Ferreira, Ivanildo, Toninho e
Porfírio, numa produção do empresário '¦
Sen/7 Santos. Vale a pena
ver Maria Helena.

ELZA 

SOARES confirmando sua estréia no
Salio de Viena para o dia 6 de abril. O
espetáculo — sintam — será dirigido pe-

lo componente Manoel Carlos, marido de
Cldinha Campos e um dos grandes diretores e
produtores de shows (foi o responsável pela dl-
reção de Chico Buarque, Isaac Karabltchewsky,
Jacques Kleim e MPB-4 no Canecão), cenários
do não menos Inteligente Ciro Del Nero (dois
shows no Canecão e mais os de Gollas e Chico
Anísio), direção musical de Marlozlnho Rocha
t acompanhamento de um trio e o conjunto Lá
/ai Samba.

A escultura Cintas, em aço, cem bn^c
de madeira, um dos três trabalhos apresentados
por Haroldo Barroso no 4.° Salão de Verão,
foi adquirida pelo Paládio da Alvorada, de
Brasilia, para decorar a sala de despachos. Ha-
roldo Barroso, arquiteto, um dos Integrantes
do Grupo B, começou a expor o ano passado
na mostra "Arte em Acrílico", realizada na
Galeria de Arte do IBEU, com apresentação de
Mário Barata. No 4.° Salão de Verão, que te-
ve lugar recentemente no Museu de Arte Mo-
derna do Rio, o artista conquistou um dos pré-
mios de aquisição.

"A Noite do Malná Louco" está chegan-
do e provocando expectativa. Todo mundo quer
saber o que vai acontecer, se o Malná é louco
mesmo ou atende pelo cognome de passari-
uho, etc. e tal. E os convites estão acaban-
do. Por isso, mais um aviso, ligue para 256-5509
e seu lugar ao sol e ao sem estará garantido.
E oferta da casa, assim como o uísque. Depois
da noite, volta a programação normal da boa-

te Click, ao lado do Cabral 1500, com aquele
som especial e muita onda pslcodéllca.

Desde domingo que o palhaço Zé Ca-
rioca passou a comandar os shows infantis do
Bigode do Meu Tio, incrementado por grandeequipe de malabanstas, equilibristas, mágicos,
etc, que alegram os garotos.

Marcos Moran do Jeito que a Gente
Quer. Este é o titulo do novo elepê do Moran,
ende se destacam as faixas Maria Joana, Qual* Baiana e Chuva, Suor e Cerveja. Além des-
tas. existem outras dos principais autores bra-
sllelrcs. Marcos Moran, que produziu todas as
faixas do disco, escolheu como ari-anjadores cs
maestros César Camargo Mariano e Laérclo de
Freitas.

e Diretamente do Japão, centro da mais
antiga e perfeita arte de maquilagem. Max Pac-
tor foi buscar um casal de maquiladores japo-neses — Ikenaga e Teraoka — para o lança-
mento da nova maquilagem Café Olé. Ikenaga
e Teraoka são maquiladores de grande expe-
riência Internacional. Estão sempre viajando,
apresentando através de demonstrações suas úl-
timas criações em maquilagem para as mulhe-
res elegantes de todo mundo. Sendo Café Olé,
uma maquilagem muito especial, com cores
quentes, nada melhor que a experiência e a sen-
sibilidade de Ikenaga c Teraoka, para criarem
o novo look. E eles estarão no Rio de Janeiro,
do dia 20 ao dia 30 de março, para íazer
demonstrações grátis da nova maquilagem, de-
pois viajarão para outros paises, inclusive o
Japão, para lançar os novos produtos.

DOM CASMURRO
Leilão

Fato novo em leilões:
pela primeira vez vai
aparecer um quadro de
Milton Dacosta com
mulher vestida, no Lei-
lão Aquarius II, que-vai
se realizar em abril,
nos dias 10.11 e 12, na
Casa dos Leilões, na
Petite Galerie. Nos úl-
timos anos, tanto em
exposições como em
leilões, a constante de
Milton Dacosta é o nu
roliço. Agora, mudou.

Mobral
• Professores portu-

gues es mantiveram
contato com dirigentes
do Mobral paulista: em
Portugal vai ser promo-
vida a reforma do en-
sino de adultos. O co-
ordenador Luís Tho-
mazzi levou os visitan-
tes in loco.

Ouvidos moucos
Praia de Ipanema, domingo, precisamente

em frente à Rua Montenegro. Um casal conver-
sava, pareciam muito amigos. Ele diz de repen-
!e: "Depois de tudo o que aconteceu, eu senti
que já tinha sido toalha felpuda. Agora sou
pano de chão." Resposta da moça: "Compreen-
do, eu também já passei de cavalo a burro."

Dom Casmurro afundou na areia, ainda, a
tempo de escutar: "Tem coisas que a gente ouve
e lastima não ter nascido surdo." Falou.

IAK-40 SUBSTITUI DC3
Não é confusão não: o trijato comercial
IAK-40, avião russo, está em Porto Ale-
gre para uma série de demonstrações no
Aeroporto Salgado Filho. De lá vai a São
Paulo e depois ao Rio, procurando empre-
sas interessadas em adquiri-lo. O avião
foi projetado para operar em linhas regu-
lares até dois mil quilômetros, e destina-se
a substituir os DC-3. A bossa é que o apa-
relho também pode ser operado sobre su-
perfícies líquidas.

A família que aparece unida
permanece unida

Nara Leão em
regime de colégio
interno: acorda às

seis horas da
manhã e vai dormir
às oito. Tudo por
causa do filme do

marido Caca
Diegues, por

enquanto batizado
de Papo legal.

Durante as
filmagens cuida

dos filhos Isabel e
Francisco, que vão

juntos também.
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De goela para goela
Será inaugurada quinta-feira

em São Paulo a I Feira Industrial
do Nordeste. Como o Piauí está na
moda, um dos grandes stands será
planejado pelo Estado.

Montes Claros, Minas, terá em
breve uma grande indústria de
chocolates ç caramelos, com uma
aplicação de capital de quase 5
milhões.

Sucesso a exposição de múl-
tiplos na New; Style, organizada
por Lolly Hime. Walmir Ayala,
além de coordenar a exposição fez
a apresentação do catálogo. Quem
não tiver um, daqui pra frente,
está por fora.

Roberto Marinho de Azevedo,
Augusto Penido,.' Herculano To-
mas Lopes e Chico Carvalho fo-
ram eleitos sócios beneméritos do
Country.

Joseph Losey vai filmar Em
Busca do Tempo Perdido, de Mar-
cel Proust. Harold Pinter foi en-
carregado de escrever o roteiro,
já que a sua especialidade é redu-
zir capítulo de cem páginas a uma
palavra só.

"A Receita de Páscoa" de
Aroldo Araújo é linda, como to-
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das as cartas que envia à Impren-
sa nas festividades. Entre outras,
coisas ele diz: "Cumpre 

perder o
medo do lirismo. Não se esconder
por trás de tantas cifras e roupas
sóbrias e sorrisos vagos."

Maurício Roberto projetou a
casa de Vera Simões em Cabo
Frio com um deck tão grande que
dá até para hospedar os iates gre-
gos que vêm por aí.

Titá Burlarqui decorando o
apartamento de Fernando Bergal-
Io, fez tudo grande, amplo e para
ser usado a dois.

Delma Serafim vai abrir a
Mônaco, em São Paulo, já em fase
de arrumação. Na porta um pé de
romã que um chinês plantou pa-ra dar sorte. É o chamado "yo no
creo em brujas pelo que las hay
las hay."

Geisa Fontes vai abrir loja
ao lado Indian Shore para vender
tudo de cama, mesa e banho de
Cardin.

Fica pronto em julho, em
Brasília, o edifício-sede do Minis-
tério da Justiça com 20.000m2 de
área construída.

(-antigas
Não sei se vou ou se

fico, não sei se fico ou
se vou. é uma cantiga
portuguesa com certe-
za, cheia de filosofia e
dúvidas tão comuns à
alma. Mas Danusa Leão
Machado, uma das mu-
lheres de maior perso-
nalidade e que faz
parte do international
set, não é portuguesa,
mas trabalha na TAP.
atualmente, como rela-
ções-públicas. E orga-
niza um jantar que es
tá ficando famoso an-
tes de acontecer, para
o princípio de abril, lin-
quanto isso, recebau
convite da produção do
Programa FIávio Ca-
valcanti. para voltar ao

júri. Enquanto decide,
canta. Aliás, quem can-
ta seus males es-
panta...
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MILITARES
EXÉRCITO

A Exposição Comemorativa do
8.0 aniversário da Revolução De-
mocrática de 31 de março dc 1964,
organizada pelo I Exército, vem
sendo muito visitada pelo Povo,
autoridades Civis e Militares, co-
mo por representações de Corpo-
rações Militares das Três Forças
Armadas e Auxiliares, da Indús-
tria e do Comércio e por organl-
zações outras. Oficiais e praças
daquela Grande Unidade propor-
cionam aos visitantes informações
sobre os Estandes representativos
do que o Brasil tem realizado nes-
tes oito anos da referida Revolu-
ção. A TV Educativa tem tido o
seu estande muito visitado, ven-
do-se aU numerosas pessoas, in-
clusive grupos de Jovens, o seu
diretor, Dr. Gilson Amado, tem si-
do o grande recepcionista- dos que
procuram os estandes da sua or-
ganlzaçáo.

Ontem, à tarde, ali estiveram
em visita, várias autoridades civis
e mtlitaresi- as quais íoram recep-
clonadas pelo General Sylvlo Fro-
ta, Comandante do I Exército, que
lhes proporcionou visitas a todos
os Estandes, vendo-se entre os pre-sentes o Secretário de Segurança
da Guanabara. General Antônio
Faustlno da Costa: o Dr. Rogério
Marinho, o Dr. Alexandre Stock-
ler, os Generais João Bressane Ne-
to e Pires de Castro, ambos do
Clube Militar; o Comandante Fer-
nando Paranhos, e o General João
Barbato. além de outras autorida-
des; Encerrada a visita o General
Sylvio Frota ofereceu aos presen-
tes refrigerantes e biscoitos no seu
Gabinete de trabalho.

NAHON. RESSALTA AÇÃO 
'.

DE BENEDITO ""

O General Isaac Nahon, Cheíf
do Departamento Geral do Pes-
soai, ao desligar de sua organiza-
cão o General Benedito Mala Fln-
to de Almeida, por ter sido no-
meado Comandante do Colégio Mi-
litar do Rio de Janeiro, assim fe
manifestou: "Deixa-nos hoje. anos
exatamente cinco meses e dezoito
dlu de saudável convívio e de tra-

MARINHA
No dia 4 de abril, terça-feira, às

10 horas, em cerimônia a ser pre-
sldlda pelo Almirante Simas de
Alcântara, chefe do Estado-Maior

. da Armada, o Almirante José Uze-
da de Oliveira transmitirá o cargo
de Comandante do 1» Distrito Na-
vai ao Vice-Almlrante Geraldo de
Azevedo Hennlng.

O 1? Distrito Naval compreeh-
ds os Estados da Guanabara, Rio
ds Janeiro e Espírito Santo, nele
estando sediadas as mais impor-
jtantes organizações navais, bem

balho intenso, o General Benedi-
to Maia Pinto de Almeida, valoro-
so companheiro de difíceis Jorna-
das, estimado amigo de todas as
horas.

Ao despedlrmo-nos de tão pre-
zado camarada, é de Justiça res-
saltar sua profícua gestão à fren-
te dessa Importante, difícil e por
que não dizer ingrata função de
Diretor de Movimentação, cujos
encargos. Já tão pesados, íoram
onerados por tantos outros com a
reestruturação do Departamento
Geral do Pessoal, conseqüente de
uma nova política de pessoal. Ao
assumir a Diretoria de Movimen-
tação, a Io. de setembro de 1971,
encontrou-a o General Benedito
em pleno "rush" de reorganização,
recebendo Inúmeros encargos, lu-
tando com falta de pessoal e de
espaço para cumprir sua nova e
gigantesca missão.

Com tranqüilidade e segurança,
apanágios de toda sua vida mili-
tar. não se assustou nem mesmo
se surpreendeu o antigo e eficien-
te Cmt da Artilharia Dlvisicnária
de Cruz Alta: fez um rápido es-
tudo da situação, reuniu dados t
informações como que se remunl-
ciando,'elaborou um plano cora jo-
so de ação e desencadeou uma tor-
rente de medidas, numa verdadeira
eficácia de providências certas, en-
quanto, surpreendentemente, com
3 semanas de função, atendendo à
determinação da 1* Subchefia, fez
uma exposição completa e detalha-
da, clara e objetiva, da sua nova
e complexa Diretoria.

Equacionando todos os proble-
mas e — o que é Importante res-
saltar apresentando soluções práti-
cas e justas, o Gen. Benedito con-
seguiu, de maneira notável, dar
prioridade destacada ao interesse
do serviço, sem intransigência, sem
radicalismo, procurando concilia,-
Io, se possivel. com os interesses
pessoais, quando deparava com ca-
sos dolorosos « especiais.

Delineada a primeira diretriz,
"para o preenchimento adequado
dos claros, movimentar sempre que

como o maior número de unidades
flutuantes.

CONVÊNIO

Será assinado convênio entre a
Marinha e a Petrobrás sobre a uti-
lização do Depósito de Combustí-
veis da Marinha por aquela em-
presa petrolífera. A operação trata
da transferência do ônus da ope-
ração do Depósito a Petrobrás, que
garantirá o abastecimento, à Mari-
nha, dos produtos de petróleo. Ca-
berá também à Petrobrás os encar-

AERONÁUTICA
Anésia Pinheiro Machado, De-

cana Mundial da Aviação Femlni-
na, foi aluna do afamado piloto
da Força Pública do Estado de São
Paulo, Reynaldo Gonçalves.

Seu "brevet" n.° 77 da Federa-
tlon Aeronautique Internacional
(FAI) data de 9 de abril de 1922
e foi assinado pelo Senador Sam-
paio Correia, então presidente do
Aero Clube Brasileiro e represen-
tante daquela entidade Internacio-
nal no Brasil.

Anésia fez o seu primeiro vôo
solo aos 17 anos de idade.

Em setembro de 1922, em co-
memoração ao Centenário, da In-
dependência do Brasil, realizou o

raide aéreo São Paulo — Rio, que
lhe deu a glória de ser a primeira
aviadora brasileira a efetuar um
vôo interestadual. Por esse feito
recebeu muitas homenagens, des-
tacando-se a que lhe foi prestada
por Santos Dumont, que lhe ofer-
tou uma medalha igual à que o
acompanhara sempre.

Na data de 30 de março de 1922,
os Almirantes portugueses Gago
Coutinho e Sacadura Cabral ini-
ciaram o raide da conquista do"Atlântico Sul", decolando da Do-
ca de Bom Sucesso, perto da Tor-
re de Belém, para a grande aven-
tura da travessia Lisboa—Rio.

Em tempo de vôo, gastaram

POLÍCIA MILITAR
Em comemoração ao 8.° aniver-

sário da Revolução de 31 de mar-
ço de 1964, o General-de-Brigada
Oswaldo Ferraro de Carvalho, bai--xoir-a seguinte Ordem do Dia.

"Em 31 de março de 1972 —
completa, hoje, o oitavo ano de
vida de um novo Brasil.

Com a graça de Deus. os ver-
dadeiros brasileiros, militares e
civis, deram o célebre "Basta" aos
governantes da época que não ocul-
tavam mais seus processos insl-
diosos:

— de ameaça crescente às ;i-

berdades básicas dos indivíduos •
da sociedade;

de perturbação e subversão
da ordem social, econômica e mo-
ral;

de degenerescéncia dos cos-
tumes, invadindo as escolas, os la-
res, os campos, as oficinas e os
templos religiosos;

de aviltamento dos mais sa-
grados fundamentos que susten-
tam a nação, quais sejam a famt-
lia, o trabalho, a produção, a mo-
ral cristã, a cultura, a arte, a
autoridade dos pais e dos mestres,
a autoridade do Governo • dos

Çépvni
LAR FABIANO DE CRISTO

AUXILIA HOSPITAL EM UBE-
RABA — Através de uma de suas
Unidades Assistenciais, a CASA
DE ISABEL DE ARAGÃO, o LFO
mantém auxilio permanente ao Hos-
pitai do Pèníigo em Uberaba, para
atendimento aos filhos de pessoas
contaminadas pela moléstia de pe-
le denominada Pénfigo Folláceo, e
Internadas para tratamento.

Sendo de administração indt-
rela, a Casa de Isabel de Aragão
recebe ajuda do Lar Fabiano de
Cristo c mantém em prédio sepa-
rado as crianças, filhos dos inter-
nos.

Motivação: a necessidade —
Esta Iniciativa do auxílio do LFC
foi em decorrência do sério pro-
blema social apresentado naquela
região mineira, em casos até de

necessário, conciliando quando pos-
sivel", entrosou-se magnificamente
o Gen. Benedito com a 1* Sub-
chefia, à qual estava mais dire-
tamente ligado, e à Chefia do DGP,
todo tempo de sua eficiente, dtná-
mica e equilibrada gestão à fren-
te dessa exaustiva Diretoria de Mo-
vimentação. Em verdade, além de
suas antigas atribuições originárias
da DPA, recebeu a recém-criada
D Mov uma avalancha de novos
encargos, seja de oficiais, seja de
praças, entre os quais: movimen-
tação de oficiais superiores das Ar-
mas: movimentação de oficiais dt
todos os postos do QEM; movi-
mentação de oficiais dos Serviços
de Intendência, Saúde e Veteri-
nária, de todos os postos; nomea-
ção de Professores em Comissão,
Tnstrutores-Chefes. Instrutores e
Auxiliares de Instrutor de todos os
Estabelecimentos de Ensino; mo-,
vimentação de oficiais para Bra-
sília; seleção de oficiais para di-
versos cursos de especialização;
movimentação de oficiais QOE —
Radio Telegrafista; movimentação
de capelães militares e movimenta-
ção de oficiais' do QOE — Topo-
grafo, QOE - Remonta e do Ma-
glstério.

No setor de praças, visando a
racionalização dos trabalhos e ao
controle dos efetivos, foram con-
tlnuadas e ultimadas as seguintes
medidas: reorganização da 2» Se-
ção, por QMG e QMP, grupadas
em cinco sub-seções; elaboração de
novos modelos de fichas individuais
e de controle; elaboração das NGA
da 2* Seção, regulando seu fun-
cionamento e atribuições; realiza-
ção de diversos levantamentos vi-
sando ao perfeito controle dos efe-
tivos e às necessidades de forma-
ção, aperfeiçoamento e especializa-
ção.

Por tudo isso. externando para-
doxalmente sentimentos de alegria
e tristeza, vemos nosso companhei-
ro partir: sentimento de alegria,
pela oportunidade que lhe foi da-
da de aplicar a comprovada expe-
riêncla de Chefe, de Instrutor •

gos de manutenção e conservação
das instalações do Depósito.

UNIFORME

b Comando do 1' Distrito Naval
determinou para este ílm de sema-
na o uniforme branco para servi-
ço e licença.

MARINHA

o Contra-Almirante Roberto
Mario Monnerat foi designado pelo
Ministro Adalberto Nunes para

cerca de 60 horas, mas a viagem
total durou 79 dias; chegando ho
Rio no seu pequeno hidroavião
Falrey-402, cm 17 de junho de 1922.

VIAGEM

O Ministro da Aeronáutica, Ten
Bng Araripe Macedo, acompanha-
do dos Ten Brlg Jair,Américo dos
Reis, Cimandante do Comando-Ge-
ral de Apoio e do Maj Brlg Ewer-
ton Fritsch, Comandante do Co-
mando de Apoio e Infra-estrutura
visitou as Unidades da FAB sedla-
das em Belém.

Ao seu desembarque, foi rece-
b'do pelo Governador do Estado,
Dr, Fernando Guilhon.

casais desfazerem os laços fami*
llares, pela contaminação do pên-
figo por parte de um dos cônjuges.
Acontece que a doença dá aspecto
tão feio ao contagiado, que o outro
cônjuge costuma fugir, abandonan-
do a familia. Os filhos, geralmen-
te sadios, não podiam ser interna-
dos no Hospital, nem podiam ser
abandonados. Por isso foi criada a
Casa de Isabel de Aragão. Quan-
do os pais recuperam a saúde, re-
cebem seus filhos de volta e con-
tinuam a vida normalmente, re-
glstrando o fato no passado e guar-
dando a gratidão de uma ajuda
que, no Lar Fabiano de Cristo, é
ofertada simplesmente pelo ideal
de servir ao próximo.-

EMPRÉSTIMOS PARA SÓCIOS
DA CAPEMI — Estão abertas as
Inscrições para empréstimos da

Tribunais e autoridades dos Cha-
fes Militares;

— de usurpaçáo da consciên-
cia e da coragem moral dos ho-
mens.

No entanto, este sórdido crime
cometido contra a Nação, cujo
flagrante foi lavrado em 31 de
março de 1964, vem sendo apagado
com a firmeza patriótica de um
trabalho persistente no duplo sen-
tido de corrigir e recuperar os
prejuízos do passado e de projetar
e realizar o irresistível"futuro da
grande pátria brasileira.

Os governos revolucionários

professor, Junto a seus futuros jo-
vens comandados; de tristeza, pe-
Ia partida de um companheiro de
jornada diária, sempre bem humo-
rado. sempre atencioso, de capaci-
dade inesgotável de trabalho e pa-
ciência, multo inteligente, prático
e objetivo, de decisões prontas e
corretas.

Resta-nos, assim, agradecer ao
General Benedito Maia Pinto de
Almeida sua valiosa e inestimável
colaboração á Chefia do DGP. á
1* Subchefia, e à D Mov, exter-
nando todo o nosso reconheclmen-
to e admiração, e formulando-lhe
os melhores votos de continuação
dos seus êxitos na vida militar,
agora no honroso comando do Co-
légio Militar do Rio de Janeiro,
escolhido que foi pelas suas reais
qualidades de soldado, de Chefe e
de cidadão".

REVOLUÇÃO EM MARCHA

Recebemos e agradecemos o
número 10. de 1973, da Revista Re-
volução em Marcha, editada em S.
Paulo, trazendo uma série oportu-
na de noticias e informações po!í->
tico-militares. das mais interessai!-
tes. Traz. também, o discurso do
General Souto Malan. sobre o po-
lítico das Forças Armaads e o pro-
blema da organização democrática.

PAGADORIA CENTRAL
DO PESSOAL

A fim de normalizar a situa-
ção perante a Pagadoria Central
do Pessoal, o Chefe da mesma so-
licita o compareclmento das se-
guintes pensionistas: Celina de A.
Braz, Eugênia M. de Oliveira. Lui-
za de Oliveira Brasil, Alece Perei-
ra Lima, Celina de Andrade F.
Horta, Juracy de Carvalho Silva.
Isabela C. Martins. Oswaldo Rei-
ner de S. Filho. Elizabeth Silva,
Dila Valle de Sá. Domicla Amália
Carneiro. Orvallna Aguiar de Mes-
quita. Edelzuite Vilar, Ivonilde de
Amorim e Paulyra P. Vieira Fei-
xoto. O nfio compareclmento no
prazo de 15 dias. Implicará na sus-
pensão do saque da pensão.

representar a Marinha na Comis-
são Brasileira de Atividades Espa-
ciais, no Estado-Maior das Forças
Armadas,

CUSTÓDIO

Chega amanhã, dia 31, a Beirute,
no Líbano, o Navio Escola Custo-
dio de Mello procedente de Plreu,
na Grécia. O Navio realiza viagem
de Instrução com Guardas-Marl-
nhas, sendo sua próxima escala o
porto de Barcelona, na Espanha.

CAPEMI a seus associados na
Guanabara, Estado do Rio de Ja-
neiro e Espirito Santo.

Os empréstimos ofertados pela
Caixa visam ap atendimento Ime-
dlato dos problemas dos associa-
dos, garantindo-lhes uma perma-
nente segurança, com relação a
qualquer necessidade mais urgente,
quer de ordem de saúde, ou ha
aquisição da casa própria.

Os prazos de pagamento variam
de 12** 30 meses e as inscrições
podei} ser feitas à Rua Senador

117 — Loja "E".
PARECIMENTO A CAPE-
stá sendo solicitada a pre-

rios seguintes associados, á
Senador Dantas, 117, Sala

1.233: Velb Alves Barcelos, Luiz
Bezerra Campos, Pedro Braga Ke-
zende, Orlando Dias da Costa, Wal-

Dantas
COMI

MI — I
sença <
Rua

O Ministro Araripe Macedo in-
teirou-se In loco dos trabalhos
desenvolvidos na 1." Zona Aérea e
nas Unidades a ela subordinadas,
naquela grande Região.

GABINETE MILITAR

O Presidenta da República as-
sinou decreto na Pasta da Aero-
náutica nomeando o Ten Cel Av
Dilson Verçosa Castelo Branco pa-
ra exercer .as funções de Adjunto
da Subchefia do Gabinete Militar
da Presidência da República, dis-
pensando-o, por outro lador" de
exercer o cargo de Oficial de Ga-
binete do Ministro da Aeronáutica.

trocaram os lemas de "servir-se da
Pátria" por "Servir á Pátria", que
todos nós amamos.

A Revolução, no seu rumo cer-
to, coloca acima de tudo e como
suas metas:

aprimorar a prática dos
princípios democráticos consagra-
dos na Constituição brasileira, so-
bretudo os referentes à dignidade
da pessoa humana — aos direitos,
deveres e liberdades do homem
brasileiro;

Repúdio aos pseudo-brasi-
leiros, isto é, aqueles que estão
a serviço de outra pátria;

lace Pinto Lopes, Francisco Carva-
lho e Silva, Haroldo Raposo, Be-
nedlto Albino Pereira, Marina ria
Silva Antunes, Hélio Goulart Mar-
quês, Luis Gonzaga Rodrigues, Rai-
mundo Ubirajara O. R., Fernando
Carlos de Souza, Astério do Car-
mo, Antônio Carlos Nascimento,
Lúcio Antônio Chaves, Paulo Ri-
beiro Bustamante, Mário Aguiar,
Fldélls Guedes, Bello Messias dos
Santos, Paulo Fellciano da Silva,
Ivan Vianna, Lourdes P. Dias PI-
tombelra, Paulo Guimarães, Carlos
Perim Gomes, Ivete Rodrigues Al-
ves, Antônio Pedra Filho, José Eus-
táquio da Silva, Joaquim Santos
Fonseca, Gélson Rodrigues Pinto,
Antônio Jorge Cedro, Alcides Cos-
Ia Filho, Otelo Carneiro Torres
Filho, Pedro Costa Pereira.

SERVIDORES
ESTADUAL

Conselhos
Dentro de 10 dias, os títu-

lares dos departamentos e dl-
visões, integrantes da Secre-
taria de Administração, cor-
respondentes aos 3.°, 4.° e 5.°
níveis, deverão reunir os seus
conselhos dirigentes, organl-
zados na forma do Decreto
número 894, de 14 de julho
de 1967, que Instituiu o sls-
tema de supervisão e coorde-
nação das atividades executi-
vas da administração, Essa
providência consta de porta-
ria baixada, ontem, pelo Se-
cretárk) José Chediak, na
qual determinou que traba-
lhos sejam elaborados no sen-
tido da adoção das provldên-
cias, de que trata o decreto
acima referido, para o seu re-
guiar funcionamento, lnclusi-
ve a elaboração de seus regi-
mentos Internos, trabalhos
esses que deverão estar con-
cluidos dentro de trinta dias.
para o seu encaminhamento
imediato ao titular daquela
Pasta.

SALARIO-EDUCAÇAO

O Governador Chagas Frei-
tas assinou decreto deslgnan-
do Maria Cândido de Lima
Marques Henriques, diretora
do Departamento de Educa-
ção Primária; Léa Magalhães
Botelho, técnica de educação
primária, pela Divisão de
Educação Primária Funda-,
mental; Maria da Gloria Cha-
gas' Bonelli, professora de
curso Normal, pela Divisão
de Educação Primária Suple-
tiva; Fernando Campos de
Arruda, procurador, pela Pro-
curadoria-Geral do Estado; e
Maura Vasquez Villares, con-
trolador de Fazenda, pela Se-
çretaria de Finanças, para, sob
a presidência da primeira,
comporem a Comissão Esta-
dual do Salário-Educação, da
Secretaria de Educação e Cul-
tura.

TÍTULOS '

O chefe de gabinete do se-
cretário de Administração
assinou apostilas revalidando
para o corrente exercido, os
títulos declaratórios de uti-
lidade pública estadual, con-
feridos às seguintes institui-
ções, com sede e foro na Gua-
nabara: Everest Atlético Club
e Renascença Clube.

PERÍCIAS

Estão sendo chamados, com
urgência, ao Departamento de
Perícias Médicas, da Secreta-
ria de Administração, na Rua
Silva Jardim n.° 35: Antônio
de Campos Alves, Carlos Soe-
kocky, Ely Boa Nova de
Araújo, Ely Ferreira Moreno,
José Corrêa Camacho, José
Rosa Filho, Jandyara Fagun-
des Soares. João Bezerra de
Almeida, Lulsa de Marillac
Façanha Gallo, Mariangela
Elvira Mangia, Margarida
Moreira da Rocha, Maurício
Antunes de Figueiredo, Olde-
mar Rosa Pereira, Sueli Lo-' pes Figueiredo, Simão Rlbei-
ro, Walter. Alves de Oliveira
e Zulema Barbosa de Carva-
lho Lima,

PONTO

Em edital enviado à Im-
prensa, o diretor do Depar-
tamento Financeiro, da Se-
çretaria de Administração,
comunica às Divisões e Ser-
viços de Pessoal que os car-
toes de ponto e atestados de
freqüência, correspondentes
aos meses de março; abril e
maio de 1972, deverão ser en-
tregues na Seção de Triagem,
do Serviço de Controle da
Freqüência, à Avenida Eras-
mo Braga, 118 — 2.» andar,
de 11 às 16 horas, de acordo
com a seguinte escala: nú-
cleos de números até 128.999
e de 130.001 a 136.999, CPs.
de março, em 5/4; de abril,
em 4/5; e de maio, em 5/6.
De 137.001 a 169.999, CPs.
de março, em 6/4; de abril,
em 5/5; e de maio, em 6/6.
De 170.001 e mdiante, CPs.
de março, em 7/4; de abril,
em 8/5; e de maio, em 7/6.
De 129.001 a 129.999, CPs.
de março, em 10/4; de abril,
em 9/5; e de maio, em 8/6.
Notifica, ainda, que os CPs.
dos inativos que exercem-
cargos em comissão ou fun-
ções gratificadas só serão' re-
cebldos se vierem relaciona-
dos na ordem normal de suas
matrículas de aposentados, e
que todas as folhas do ates-
tado de freqüência deverão
contar as assinaturas e ca-
rimbos do Agente de Pessoal
e do chefe do órgão corres-
pondente ao núcleo.

ELEIÇÕES •*

A Associação dos Servido-
res Administrativos da Gua-
nabara, ex-Centro dos Ofi-
ciais Administrativos, reali-
zará no próximo dia 4. a
partir das 9 horas,, eleição
para a formação dos Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal da
entidade. A chapa que é en-
cabeçada pelo atual presiden-
te trata da reeleição do Sr.
Alcides Ferreira de Souza,
pelos relevantes serviços que
prestou aquela entidade, du-
rante o período que adminis-
trou, inclusive com a cons-
trução de apartamentos para

os seus associados, equipando
s sua colônia de férias, pa-
gando em dia todas as suas
obrigações e fazendo um au-
mento considerável em seu
quadro social.

LICENÇA-PRÊMIO

Uma vez completaoo o
tempo de serviço exigido em
lei, foi concedida licença-
prêmio aos seguintes servido-
res com exercício na Secre-
taria de Educação e Cultura:
de três meses, a Marly Ro-
drigues Palmerini, Neide
Maria Raposo Neves, Leda
Vasconcellos, Neusa Miranda
da Silva, Amarüio Monteiro
Shianelli, Andréa Brauns de
Andrade, Clara Pasternak,
Nair Gonçalves de Oliveira,
Maria Tuisa dos Santos Me-
dina, Ana Levy, Maria Rita
Correia Coelho, Adely Buar-
que de Gusmão Canova, Ana
Maria dos Santos Leal. Ma-
ria Eunicc M. Silva, Maria
de Lourdes Barbosa Viana,
Maria da Glória Fonseca,
Leila Martha Anday, Car-
men Lúcia de M. C. Castro,
Nilza de Oliveira Borges,
Ariette ds Conceição de São
Sabbas, Marli Varanda, Ma-
rily B- de Gluck Lima, Lau-
ra de Carvalho Leme de
Moura, Diamantina Flores
Lopes. Carlos Bagrichevsky,
Isa Lestro de Paiva, Rosely
de Lima Moreira, Adilson Pe-
reira Costa, Valdenir Rolem-
berg de Mattos, Edylla da
Silva Real Nunes, Dilce Por-
tela Brazuna, lolanda Qua-
xesma, Leda Gomes Lopes,
Isaura Lopes Ferreira, Nei-
de da Silva Duque Estrada,
Eliana Vmna Peçanha. Moa-
cyr Soares da Costa, Angela
Maria Neto Soares, Maria do
Carmo Bastos Madeira, Vera
Cruz de Sequeira, Maria de
Lourdes Alves de Faria, Ma-
rfliá Çecy de Castro Moren,
Celina Martins de Oliveira,
Glória Guanaíra Costa d«
Silva, Henrique Frutuoso dé
Brito Filho, Waldemlro Mar-
tins dos Santos, Elza Lúcia
Medeiros, Ivan de Ozeda Ma»
ciei Levy, Raquel Bety Gon-
çalves, Vera Lúcia Monteiro
da Silva, Marilena de San-
tana Paes, Fortune Caboudy,
Clarice Treigher Sukman,
José dos Santos Abrantes
Costa, Alone Reis Pinheiro,
Lúcia Regina Perrone, Mari-
za Bellotti de Souza, Regina
Célia Guimarães Montene-
gro, Vera Lúcia de Matos
Dantas, Eronice José dos
Santos e Jorge Coelho Soa-
res; de seis meses, Solange
Antila de Oliveira, Ranulpho
Manuel de Mendonça, Mar-
ly Martins Tavares, Berna-
dete Mello Vaz e Nilce Morei-
ra da Silva Lima; e de nove
meses, Lola Senna Poyares.

SALARIO-FAMÍLIA

A vista da documentação
apresentada pelos interessa-
dos, o diretor da Divisão de
Habilitação, do Departamen-
Geral de Pessoal, concedeu
salário-familia aos funciona-
rios Norberto da Silva San-
tos, Angélica Peixoto da Sil-
va, Rizzieri Pletro Gianninl,
Joel da Silva, Sônia Maria
Diniz Vampa, Maria Luiza
Ferreira de Souza, Nelma
Hilde brandt Pujol, Regina
Maria Muràt Vasconcellos,
Nilson Pessanha, Matori Bra-
ga de Alencar, Reynaldo de
Olivdra, Ari Gomes, Heitor
José de Brito, Avelino José
Gracioso.. Conceição de Ma-
ria Ribeiro, Jocettna Maria
Fernandes, Daimunda Sílva
Santos, Marina Cardoso de
Mello Brandão, Nair dos
Santos Granja, Odila da Sil-
va, Djanira Ramos, Carmen
da SUva Cordeiro, Carmelin-
da Ramos Burity, Lidnio
Peixoto, Carolina Soares
Rangel, Djalma Simas Soa-
res, Antônio Alves de Souza,
Terezinha Rocha Borges, Ana
Carolina Rodrigues Fampa,
Angela Maria Berolatti Car-
valho de Lucca, Emilia Re-
belo da Costa, Madalena
Americana Paes Ferrari, Lu-
cia Maria Martins de Miran-
da, Albertina de Jesus Gas-
par Soares, Maria Helena
Menezes Alfa Manhfies, Nan-
cy Macedo Brown Bezerra,
Elizabeth Quadros Freire
Fernandes, Virgínia Maria
Amadeu Carneiro da Cunha,
Rosane Castro Vianna Men-
des, Lúcia Maria Slgnorelh,
Suely Adissl Nigri, João Sal-
vio Silveira Pinheiro, Mar-
jori Cruzeiro Filard de Sou-
za, Heloísa Magalhães Bote-
lho de Lima e Jesselia Bor-
ges Amorim.

PROMOÇÃO

O Governador Chagas
Freitas assinou decreto pro-
movendo, por merecimento,
Ésio Alves Ferreira, escrivã
da 2.» Vara de Addentes do
Trabalho, no cargo de 12.°
Avaliador Judicial, da Justi-
ça do Estado da Guanabara,
na vaga decorrente da trans-
ferênda de Luiz Felipe Na-
polefio Richer para o cargo
de 8.° Avaliador Judicial.

ATOS DO
GOVERNADOR

O governador do Estado
assinou atos nomeando
Adhemar Ramos Ferrtíra,
escrirurário, para fiscal de
controle de Casas de Diver-
soes, do Departamento de
Fiscalização, da Secretariade
Justiça; Albina Martins Pin-
to, professora primária, para

chefe do, Serviço de Admi-
nistração, do Conselho Esta-
dual de Cultura, da Secreta-
ria de Educação e Cultura; e
Zilda Claudia Schettino, pro-
fessora primária supletiva,
para assessor-técnico, do di-
retor-geral da Escola de Ser-
viço Público do Estado da
Guanabara, da Secretaria cie
Administração. Em outro ato
aposentou Lina Pereira de
Souza Corrêa, no cargo de
assistente social "B", nível 2.

Em ordem de serviço bpi-
xada, o diretor da Sala Ce-
cília Meireles, sr. Jacques
Klein, designou os servido-
res José Batista da Silva,
Herberth TheodOro da Sliva,
Antônio Carlos de Andrade
e José do Nascimento Cal-
deira. para. sob a coordena-
ção do io, relacionarem todo

o material permanente pa-
trimonial da Sala Cecília Md-

i reles que será transportado
para o Teatro João Caetano,
bem como o que deverá per-
manecer no órgão até o rei-
nício das atividades normais
da entidade, remetendo à di-
reção da entidade, o levan-
tamento detalhado dos cita-
dos bens.

O diretor do Departamen-
to de Classificação de Car-
gos. da Secretaria de Admi"
nistração, e os responsáveis
pelas Divisões de Pessoal
das Secretarias de Educação -
e Cultura, Abastecimento e
Agricultura. Justiça e Obras

Públicas, remeteram para pu-
bllcaçâo no "Boletim Ofi-
ciai" as relações nominais de
servidores indicados pára
promoção aos níveis imedia-
tamente superiores, ror me-
recimento e, antigüidade, in-
tegrantes das carreiras d»
arouivista, fsciUurárlo." bii-
larlno. guarda de' presídio,
auxiliar de portaria- biblio-
tecário, blaster, mestre, ru-
ral e mestre (especialidades
cozinheiro, bombeiro hidráu-
ilco, arboricultor, carpintei-
ro, íerramenteiro, funlleiro,
mecânico de motores à com-
bustão, marroeiro, torneiro •
artífice de aparelhos de tele-
comunicações). Entra as«
sim em fase í<nal as provi-
dências para a promoção
desses funcionários, cabendo
agora aos relacionados 

'se

manifestarem sobre o tempo
de serviço apurado em seu
favor na classe, no Estado «
no Serviço Público.

PAGAMENTOS
A Caixa Econômica Fe-

deral, filial do Rio de Janeiro,
GB. efetuará no dia 3 de abril,
segunda-feira, em todaa as
agendas de depósitos, os se-
guintes pagamentos:

M. Transportes — lotes 1,
10 e 11.

Universidade Federal do
Rio de Janeiro — Instituto
Biofísica.

Ministério das Relações Ex-
teriores,

Ministério da Aeronáutica
— Comando de Apoio Mili-
tar — aluguel e diárias.

ATOS RELIGIOSOS
ORAÇÃO AO MENINO

JESUS DE PRAGA
PARA OI

CASOS DESESPERADOS
O amanttssimo ' Menino Jesm

de Praga, que com tanta ternura
nos amais, e que vos deliciai*
em habitar entre nós, eu ainda
que lndignisslmo de ser olhada
por Vis com amor, também me
sinto atraído para Vós, pois es-
tais sempre disposto .a perdoare a conceder o vosso amor.

Muitas graças e bênçãos fo-
ram obtidas por todos aqueles
que vos invocaram com fé, e eu,
ajoelhado diante de vossa mila-
grosa Imagem de Praga, dou-
vos meu coração com tudo aqui-
Io que necessito, aspitfiçftes, es-
perança» • principalmente peço.
vos a graça de...

Ao vosso pequeno, mas miie-
rlcordiosfssimo coração, entrego
minha petição.

Governal-me, e usai de mim •
dos meus entes queridos come
aprouver a vossa santíssima voa-
tade, pois sei que tudo fazeis
para nosso maior bem.

Onipotente • amável Menino
Jesus, nio nos abandoneis, mu
abençoai-nos e protegei-nos aem-
pre. Amen.

Glória ao Pai...
Divino Menino Jesus, ouvi-me
Glória «o Pai...
Divino Menino Jesus, escutai-

me
Glória ao Pai... ...
Divino Menino Jesus, abençoai-

me!
Em agradecimento • uma fra.

ça alcançada.
CARMEN

7901

NOVENA PODEROSA
AO MENINO JESUS

DE PRAGA
Oh! Jesus que diueste: Peça areceberia, procura e achará, ba-ta o a porta st abrirá, por Inter-

médio do Maria Voua Sapada
mie, eu bato, procuro, e voa ro-
fo, que a minha preco teja aten.
dlda (menclona-se o pedido).

Oh! Jesus que dlsseste: Tudo
que pedires ao Pai em meu nomeEle atenderá, por intermédio deMaria, Vossa Sapada Mie, en
humildemente rogo ao Vosso Paiem Vosso nome que minha ori-
çlo seja ouvida (faça-se o pe-dido).

Oh! Jesus que disaeste: O céu 
'

e a terra passarlo. mas a minha
palavra nio passará. Por inter-
médio de Maria Vosaa sapada
Máe, eu confio que minha ora-
Cio seja ouvida (menclona-se o
pedido). Reiar . Ave-Martas e 1
Salve-Rainha.

Alzira agradece graças alcan-
Çídas. J477:!
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Janet Suzman, a esperança do Oscar

ROTEIRO
Filme em estréia

Nicho/as e Alexandra é um filme que nos chego
cheio de lantejoulas e salamaleques típicos das
superproduções que amam a História. Esta é com
Michael Jayston e Janet Suzman eo diretor
Franklin J. Schaffnèr ajuda a "cintar" como foi o
revolução russa e a queda do tzar.

CINEMA
Nicola» e Alexandra — Dra-

ma histórico. Direção d»
Fraklln Schaffnèr. Colorido.
Com Michael Jayston. Janer
Suzman, Harry Andres.

Missão: Matar; — Policial
brasileira colorido, direção de
Alberto Pierallse. Com Tarei-
sio Meira. Yvonne Buchin-
ghan, Luis de Lima, Rubens
de Palco e outros.

A Ultima Fuça — Policial
norte-americano, colorido, dl-
reção de Richard Flelscher.
Com George O. Scott, Tooy
Musante. Trlsh van Devere e
outros.

007: Os Diamantes São
Eternos. — Aventuras, inglês.
Direção de Guy Hamilton.
Com Sean Connery, Jill st.
John, Charles Qray. Colorido.

Som, Amor e Curtição —
Brasileiro, colorido, direção de
J. B. Tanko. f€9\Antônio
Marcos. Júlio CésarVgruz^e
outros.

Os Dois Indomáveis — Wes-
tem, norte-americano, colori-
do. direção de Blake Edward-*.
Com William Holden, Ryan O'
Neal, Karl Mallden e outros.

Hotel das Ilusões — Come-
dia colorida, produção norte-
americana. Direção de Arthur
Hiller; Com Walter Mathau.
Maureen Stapleton e outros.

Fug- do Planeta dos Ma-
cacos — Ficção cientifica dl*
rigida por Don Taylor. Com
Kim Hunter. San Mineo e ou-
tros.

A Culpa — Filme brasileiro
dirigido por Domingos de 011-
veira. Com Dina Sfat. Paulo
José, Adolfo Arruda. Colorido.
Fotografia de Rogério Noel.

Pindorama — Alegoria his-
tórica dirigida por Arnaldo
Jabor. Fotografia de Affonso
Beato. Cenários e figurinos de
Luiz Carlos Rlpper. Cora
Maurício do Valle, Ítala Nan-
dl, Jesus Pingo, Hugo Carva-
na e outros.

Brancaleone nas Cruzadas
(Brancaleone Alie Crociate)
— Comédia italiana dirigida
por Mario MonicellL Roteiro
de Age, Scarpell e Monicelli.
Com Vlttorlo Qassman, Adol-
fo Celll, Sandro Sori.

ji Quando as Mulheres TI-
abam Rabo (Le Donne Ave-
vano da Coda) — Comédia
Italiana de Pasquale Festa

Campanille. Com Senta Ber*
ger, Giuliano Gemma e Frank
Wolff.

• Os Devassos — Drama na-
cional. Direção de Carlos Al-
berto de Souza Barros. Com
Jardel Filho, Darlene Glória t
Francisco Dl Franco.

CENTRO

Clneac-Triinon, SeuSes desdeas 10 da manhã (18 a.).
Cine-Hora. Desenhos, comédias,
documentários, "jornais" «te. De10 da manhã em diante.
Florlano. Uma cidade contra ovicio (10 a.) e Um homem como
poucos (IS a.). 14,30, 1830.
Festival. O terror cego (18 a.).
8. José O terror cego (18 a.).

• CINELANDIA
Odéon. 007: Os diamantes s5o
eternos (18 a.).
Capitólio. Os devassos (18 a.).
14, 16, 18, 20, 22h.
Império. Venha tomar café co-
nosco (18 a.). 14, 18, 18, 20, 22b.
Metro-BoavIsU. A última fuga

, (18 a.).
Palácio. Fuga do planeta dos
macacos (10 a.). 14, 18, 18, 20,
22h.
Pathé. Quando as mulheres ti-
nham rabo. (18 a.). 12, 14, 16.
18, 20 e 22h.
Plaza, Som, amor e curtlçfio (LI-
vre).
Rex. Uma verdadeira história de
amor. (18 a.) e Sugar Colt (14
a.). 13,40, 17,05, 20,30. .
Kivoli. E o vento levou (14 a.).
Vitória. Quando nem urin amante•resolve (18 a.l. 14. 16, 18, 20, 22h.

t CATETE/
FLAMENGO

81o Luiz. 007: Os diamantes suo
eternos (18 a.). 13,15,20, 17,40, 20,
2230.
Brunl-Flamengo. Terror cego
Condor-Largo do Machado —
Quando as mulheres tinham rabo
(18 a.). 14, 13,40, 17,20, 19, 20.40,
22,20. '

Paissandu. Som, amor e curtição i
(Livre).
Politeama. O maior espetáculo da
terra (Livre). 13, 17,50, 20,40.
Azteca. A última fuga. (18 a.).

• BOTAFOGO

Botafogo. Um tigre caminha pe-Ia noite (10 a.) e Meu leal com-
panheiro (Livre). 13,50, 17,03,
20,20. '
Bruni-Botafogo. A 300 qutlôme-
tros por hora. (Livre).
Caprl. Fuga do planeta dos ma-
cacos (10 a.). 14, 16, 18, 20, 22h.
Coral. Som, amor e curtição (LI-
vre).
ópera, E o vento levou (14 a.).
13. 17, 21h.
Scala. Brancaleone (14 a.).
Venexa. MlssSo matar (14 a.).
14,40, 16,30. 1830, 20, 22h.
Justara (J. Botânico). A vida da
Cristo (Livre). >4 15,40, 1730,
19, 20,40, 22.20.

• COPACABANA
Alaska. 20.000 léguas submarinas
(livre). 14,30, 17, 19,30, 22h.
Brunl-Copa. Som, amor e curti-
ç3o (Livre).
Art-Paláclo. Ponclo Pilatos (LI-
vre).
Condor-Copa. Cidade violenta.
(18 a.). 14, 16, 18. 20 e 22h.
Caruso. Hotel dás ilusões (14 a.l.
13,15, 13,30. 17,45, 20. 32,15. .
Copacabana. Quando nem um
amante resolve (18 a.). 14, 16,
18, 20, 22h.
Jóia. O gato de nove caudas (18
anos).
Metro. A última fuga (18 a.).
Parls-Palací. Ali Babá e os 40
ladróes. (Livre). >
Ricanur. o terror cego (18 a.).
Man. O passado condena (18 a.l.
13,15, 15,30, 17,45, 20, 22,15.
Rosy. Os dois indomáveis (18 a.l
14. 16,35, 19,10. 21,45.
Rlviera. A culpa (18 a.), 14, 15,(0.
1730. 19, 20,40, 22,20.
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IPANEMA
LEBLON

Roína-Brunl. Nlcholas e Alexan-
dra (18 a.). Horário especial. 14.
17,30, 21h.
Super-Bruni. Eu te amo Nathalie
(18 a.).
Miramar. Fuga do planeta dos
macacos (10 a.). 14, 16, 18, 20,
22h.
Leblon. 007 os diamantes sio
eternos (18 a.). 13, 15,20, 17.40.
20, 22,20.

TIJUCA

Matei por Amor: Nelson Pereira e Noelza Guimarães

CRUZADAS

Olinda. Som, amor e curtição
(Livrei.
América. Quando nem um aman-
te resolve (18 a.). 14, 16, 18, 20,
22h;
Art-Palárlo. Ponclo PUatos (LI-vre).
Britanla. A donzela disse- qáo
(18 a.).
Brunl-Iijuca. Terror cego (18 a.)
cantada (Livre).. 14,30, 16,15.
Comodoro. Fuga do planeta dos
macacos (10 a.). 14, 16, 18, 20,
22h. .
Metro. A última fuga (18 a.).
Tijuca-Palace. X o vento levou
(14 a.).
Tijuca. 007 os diamantes sSo
eternos. (18 a.). 13, 13,20, 17.40,
20, 2230.

OUTROS CINEMAS

Art-Palácio-Méier. Ponclo Pila-
tos (Livre).
Art-Paláclo-Madurelra. Ponclo
Pilatos (Livrei.
Santa Alice (Engenho Novo)
007 os diamantes são eternos (13
a.). 14,30, 18,50. 19,10. 21,30.
Paratodos (Méier i, Cidade vio-
lenta. (18 a.). 14. 16, 18, 20 e 22n
Brunt-Méler. Som, amor e curti-
çSo (Livre).
Regência. Som, amor e curtição
(Livre).
Astor (Madureira). Som, amor t
curtição (Livre).
Sio Pedro (Ramos). Som, amoi
e curtição (Livre).
Matilde (Bangu). Som, amor •
curtlçfio (Livre).
Rio-Palace. E o vento levou (14
anos).
MeUo-Penhs. O doce esporte do
sexo (lt a.).
Calçara. Gungala, a pantera nua
(18 a.) e O macabro Dr. Sciavo
(18 a.).
Mascote (Méier). Som, amor c
curtição (Livre).
MeUo-Bonsucesso. AU Babá e os
40 ladrões (Livre).
Moça Bonita. Uma história da
amor (14 a,). 17, 19, 21h.
Vila Isabel. Suplício de uma sau-
dade (Livre) e Morte branca em
água azul (Livre). 17,30, 19,25.
Cachambl. Romualdo e Juliana
(14 a.). 17.30, 20,05.
Rosário. A noviça rebelde (Li*
vre) 14. 17,05, 20,10.
Irajá. Vida de Cristo (Livre) e
Sem medo de viver (Livre). 17,
20h.
Baronesa (Jaearepaguá). O maior
espetáculo da terra (Livre). i5.
17,50, 20,40.
Taquara. Como era gostoso o
meu francês (Livre).
Vaz Lobo. Vida de Cristo (LI-
vre)e As aventuras dc Mary
Read (Livre).
Guarabu (I. Governador),—Vida
de Cristo (Livre). 18, 19,20, 20,40.

ESTADO DO RIO

Odeon. Fuga do planeta dos ma-
cacos (10 a.). 14. 16, 18, 20, 22n.
Éden (Nit). Uma história de
amor (14 a.). 14, 16.18, 20, 22h.
Sto Bento (Nit.).'Eu te amo Na-
thalie (18 a.).
Alameda (Nit.). O adorável ava-
rento (10 a.) e As ?1 horas de
Le Mana (10 a.). 19,15,
Dom Pedro (Petrópolis). Uma
história de amor '14 a.). 13,30
17 30. 19 J0, 21,30.
Miragem (Pet.). Ben Hur (10 a.).
16.20. 20.10.
Petrópolis. 007 òs diamantes não
eternos (18 a.). 16,15, 18,30, 20,43.

CRÍTICA
JORGE GUIMARÃES

Show bíblico
A propósito da Semana Santa, um outro re*lançamento, da Metro, o superespetáculo de William

Wyler, Bin-Hur. O filme é muito característico,
em seu tom, de uma escola anterior ao fracasso de
Cltópatra, da Fox, que, de tão retumbante, impôs
um novo estilo à produção deste gênero, agora
muito mais crítico e distanciado.

É bem verdade que Ben-Hur já apresentava naépoca muitas, variantes para o melodrama bíblico.
Estamos aqui bem longe dos ridículos excessos
demilleanos que só encontraram, entretanto, uma
objeção radical e definitiva em Spartacus, de Stan-ley Kubrick.

Uma revisão, talvez pertinente, da obra deWyler nos dá, além da oportunidade de se ver co-
mo foi brutal a metamorfose ocorrida no cinemaamericano, ao longo dos anos sessenta, o ensejode reencontrar o trabalho de um dos mais com-
pletos atores de sua chave — Charlton Heston —,
que é, sem dúvida, o talento mais subestimado de
quantos já apareceram na tela. Pela incidência deter participado com uma assiduidade até excessi*va de produções como essa, Heston raramente te-ve chances como a que lhe deu Orson Welles emToueh of Evil (A Marca da Maldade) ou FranklynSchaffnèr, em O Planeta doa Macacos.

O contexto do grande show de corridas debigas, traições, lepra e piedade não deixa muitotempo ao espectador de perceber o estilo minucio-so de Heston, apoiado sempre numa respiração len-ta e compassada, e retardando de modo sui-generiso andamento de suas cenas.
Sem nunca ter recebido as honradas com quea Imprensa e a intelectualidade gratificam os mato-res imbecis da Broadway e de Hollywood, Heston,alem de ator maior, é um corajoso homem de cine-ma, sempre pronto a apoiar autores como Peckim*

pah e Schaffnèr. Aqui, em Ben-Hur, um registromenos profundo e mais espetacular da personalida*de do intérprete.

TEATRO

mm^w^mmmwÊamMã^ í 'i**^ ____

;:-:;;*:-:jS^H Bm>\ HÈÜtt^?<*W%mB^R mmmR mmoi ¦?> .. ¦

mm BÉÉé^^^^I mW
¦>*>w5B|| ÕmfeÉ^yüJ

$ * \ lla>aHMÉgílHÍ WmmÊiÊR
Charlton Heston, o oom

ÚLTIMOS DIAS DE AMOR
E PAZ — Musical de Gret*
chen Cryer e Nancy Ford.
Direção de Victor Berbara.
Participação de Dora Salva-
dor e Conjunto Abolição.
Cora Oraclndo Júnior. Susa-
na Morais e outros. Tea-
tro GlnAstlco (221*4484) 21
horas. Sáb.: 20h e 
22hl5raln. Vesp.: Quinta e
dom.. 17 horas.
SÒ ABRO A BOCA QUAN-
DO TENHO CERTEZA -
Show com Sônia Mamede.
Rubens Leite e outros. Tes-
to e direção de Jorge Murad.
Teatro Dülclna (232-8817),
21hlSmln. Sáb.: 20hl5mln e
22hl5mln. Vesp-: Quinta, li
horas; dom., 18 horas.
DOM CASMVRRO — Adap*
tação do romance de Ma-
chado de Assis, feita por Jo-
sé Carlos Cavalcanti Borges.
Direção de Ziembinsky. Com
Isabel Silvia. Paulo Padllha.
Oscar Prado e outros. Tea-
tro Glaucio Gil (237*7003).
21h30min. Sáb.: 19h30min e
22h30mln. Dom.: 18h e ....
21h30min. Vesp.: Quinta. 17
horas.
EGBERTO GISMONT1 -
Show com Egberto GIsmon-
ti. Paulo Moura (sax-tenon.
Novelli (baixo). João Palma
(percursão) e Jane (canto-
ra). Teatro Opinião 
(235-2119). Quarta a domin-
go: 21h30mln.
O DU EM QUE RAPTA-
RAM O PAPA - Comédia
de óefio Bethenoourt. Direção
do autor. Com Eva Todor,
André Viilon, Afonso Stuart,
Leda Zepellín e outros. Tea-
tro Copacabana (237-1818).
21h30mln. Sáb.: 20h e .....
22h30min; Vesp.: 6.*, 171i;
dom.: 18h.
VENHA A NOS O VOSSO
CAMPO — Show musical ai-
rígido por José Paulo Fa-
tah e Tibérlo Gaspar. Com
Rui Mauritl e Belchior. No-
vo Teatro de Arena da Gua-
nabara (222-5435). Terça a
sexta: 21h30mln Sáb.: 20h e
22h. Dom.: i9h.
LUIZ GONZAGA- VOLTA
PRA CURTIR - Show cem
roteiro de Jorge Salomão e
Capinan. Direção de Jorge
Salomão. Com Luiz Gonzaga
e conjunto. Teatro Tereza
Rachel (255-3461), 21h30mín.
Domingo: 19h.
CO... UTA. COMPUTADOR.
COMPUTA - Texto de Mil*
lôr Fernandes. Direção de
Carlos Kroeber. Com Fer*
nanda Montenegro e Fernan-
do Torres. Teatro Santa Ro-
M (247-8641). 21h30mln.
Sáb.: 20h30min e 
22h30min. Vesp.: quintas, 17
horas: domingo, 18 horas.
£ EUS — Show com Ella
Regina, César Camargo Ma*
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mém
Dom Cosmurro, Machado em cartaz

liano. Paulini30. Luizão, Luis
Cláudio e Ronaldo. Produ-
ção Mièle e Bôscoll. Teatro
da Praia (227-1083). Quarta
a domingo: 21h30min. Sáb.:
20h30min e 22h30min.
E DEUS CRIOU A VAROA
— Montagem com textos de
diversos autores. Direção de
Roberto de Cleto, Com Ma-
ria Oscar Felipe.
Fernando Lebéls e Helder
Parente. Teatro Maison de
France (252-3456). Quarta a
domingo, 21hl5mln. Sábaao:
20h e 22h30mln. Vesp.: 5.*.
16h: dom. 18h.
MIMI PRA FRE.NTEX OU
DE COMO MISTIFICAR A
UBERUAUE — Sátira de
Maria Helena Kuhner. Di-
reção de B. de Paiva. Com
Nélia Paula, Mauro Gonçal-
ves, Eni Ribeiro e outros.
Teatro Nacional de Comédia
(222-0367). 21h. Sáb.: 20h e
22h. Vesp.: 5?. 17h; dom.,
18 hs.
HOJE E DIA DE ROCR -
Romance-partttura de Josô
Vicente. Vtagem musica em
busç» de um mundo novo.
Direção de Rubens Correia
Com Isabel Ribeiro, Rubens
Correia, Leila Ribeiro. Ivã de
Albuquerque, Isabel Câmara
e outros. Teatro Ipanema:
Rua Prudente de Mo-
rais. 824 (247-9794). 21h30m:
sáb. 20h e 22h30m. dom. 19h
e 21h30m.
OS DE8QUITADOS - Co-
média de Aurlmar Rocha.
Direção do autor. Com
Amftndlo, Eva Chrlstlan, Re-
gina Célia, Aurlmar Rocha

e Fernando José. Teatro de
Bolso, (287-0871). Diária-
mente às 21h30min. Àsquhi-
tas-feiras vesperal, às 16 ho-
ras. Sábado: 21h e 22h45
min; domingo: 18h 15 min •
21h30min.

. NOITE COM CHICO
ANÍSIO — Show. Textos da
Chico Anísio, Marcos César
e outros. Direção de Osval-
do Loureiro. Com Chico
Anísio e conjunto Tempo 7.
Teatro da Lagoa (227*6686).
21h30mln. Sáb.: 20h 
22h3Gmin. Dom.; 20h30mln.
CASTRO ALVES PEDE
PASSAGEM - Comédia dt
Gianfrancesco Guamieri.
Direção do autor. Com Zanl-
nl, Ferritc. Marta Overbecg.
Jorge Chaia. Regina Via-
na e outros. Teatro Princesa
Isabel. (236-3724) 21h 30 min,
Sábado: 29h45mln e 22h 30
min. Vesp.: 5», 17h: dom.
18h.
O SEGREDO DO VELHO

MUDO - Texto de Nelsoi3
Xavier. Direção do autor e
de Cécil Thiré. Com Camila
Amado, Marieta Severo. Ce-
cil Thiré e Aderbal Júnior.
Teatro das Artes (227-0757).
2lh30min. Sáb.: 20h e
22h30min. Vesp.: 5», 17h;
dom.: 18h.
SE EU NAO ME CHAMASSE
RAIMUNDO - Monólogo de
Fernando Mello. Direção de
José Carlos Gondlm. Com
Ítalo Rossi. Teatro Sena*
(256-2641). 211i30mln. Sáb.:
20h30min e 22h30mln. Vesp.:
5*. 17h; dom.: 18b.

TELEVISÃO
TV Globo (Canal 4)
09h30min -

10 horas

lOhlOmin -

10h40min -

11 horas •

llh30min .

12 horas -

12h30mln -

13 horas -

13h30mln •

14 horas

16 horas

Artigo 99 (didá-
ticoi
Curso de Inglês

(didático)
Speed Racer (fil-
OUI

Reis do Riso (fil-
(filme)
Aventuras Sub-

narinas (íilme)
National K i d

(filme)
Vigilante Rodovl-
árlo (filme)

• Bat Mastermi
(íilme)
Hoje (Informati-
vo)

¦ Meu Pedacinho
de Chão (novela)

-Dec Pequenas
para um Homem
(longa - metra-
gem com Olivia
de Havilland e
Sonny Tufts)
Homem Aranha

16h30min
17 horas

17h30min

18 horas

18h4.5min

19 horas

19l344inln

20h05min

(filmei
Cisco Kid (filme)
Blp-Bip Show
(filmei
Família Dó-Ré

Mi (filmei
Meu Pedacinho
de Chão (novela)
Papo Firme (la-
forma tivo)

O Primeiro., Amor
(novela)
Jornal Nacional
(Informativo)
Linguinha x Mt
Yes (humorísti-
co)

20hl5mln — O Homem Que
Deve Morrer (no-
vela)

21 horas — Uau (show)
22 horas — Bandeira 2 (nove-

Ia)
22h30mln

22h40mln •

24 horas

Ultima Edição
(informativo)
Quinta Dimensão

(filme)
• O Insaciável

(longa - metra-

TV Tupi
9h30min -

Uh30mln —

12 horas —

13 horas —

13 45min —

16hl5mln -

16h40mln -

17h40min —

18h30mln —

19hl5mln -

19h55mln —

gem com Zachary
Scott, Louis Hay-
ward)

(Canal 6)
Universidade Po-
pular. da . Tupi
(cultural)
A Hora £ Nossa
(desenhos)
Click (varieda-
des)
Nossa Filha Ga-
brieia (novela)

Eu & VeG (femi-
nino)
É li Que a Tupi
Vai (show)
A Hora £ Nossa
(filmes) .
Nossa FUha Ga-
brieia (novela)
O Preço de Um
Homem (novela)
A Fábrica (nove-
Ia)
A Pantera Cor-
dc-ro» (dese-
nho)

20 horas

20h25min
2lh30min
22l330min ¦

23 horas

231i55min

24 horas

Correspondentes
Brasileiros (in-
forma tivo)
Transa Geral
Havaí 5-0 (filme)
Canciorilssima
(musical)
Cidade Sem Deus
(novela)
Ultimas Noticias
(Informativo)
Cidade Sem Deus
(novela)

TV RIO (Canal 13)
14h50min .

15h30min -

16 horas •

19h50mln

21 horas*

21h30mln •

TV Educativa
(didático)
Helena Sangirar-

dl (feminino)
O Mundo Alegre
do Carequinha
(filmes)

¦ O Riso das Ruas
(humorístico)

Os Deuses Estão
Mortos (novela)

- Cinema no Treze
(longa - metra-
ecm)

jM / xSa

1 ;^iil£^iii

Cidinha Transa Geral

Horizontais:

1 — Zombar, escarnecer. 7 — Não espiritual.
9 — Possuir. 10 — Passar a língua sobre. 12 — Emi-
gração. 14 — Sete mais um. 15 — Abreviatura de
Nordeste. 16 — Guarnecer de asas. ,18 — O substrato
instintivo da psique. 19 — 0 mesmo. 21 ¦— Esgalho.
23 — Sozinho. 25 — Ar, em francês. 26 — Vida aus*
terá (figurado). 28 — Fécula de farinha de arroz.

Verticais:

1 — O mesmo que jarro (planta). 2 — Nome da
antiga nota dó. 3 — A menor das ilhas Cidades, si-
tuada no mar Egeu. 4 — Cólera, raiva. 5 — Indígena
brasileiro. 6 — Doutor da lei judaica. 7 — Intrigante
(figurado). 8 — Planeta telescópio descoberto em
1856. 9 — Jogo esportivo de origem inglesa. 11 —
Fazer girar em volta. 13 — Melindre feminino. 17
— Deus grego. 20 — Pronome pessoal da terceira
pessoa do plural. 22 — Parte gorda do leite que se
forma à superfície. 24 — Tonalidade. 27 -- O "o"
antigo.

fí I [2 [3 I

' 12

13 ¦p
1 Ts CThIÍt i—'

-—|Í8 '

11111

Horizontais:
1 — Leito. 4 — Contração: a e o. 5 — Mem-

bro da ave. 7 — Negro, tenebroso. 9 — Feminino
de seu. 11 — Cone de mel escuro e solidificado
na extremidade de um palito. 13 — Pássaro. 14
—. Cheiro, fragrância. 15 — Fruta-de-condc. 17 —
Cidade da Caldéia. 18 — Sete mais um.
Verticais:

1 — Certo. 2 — Perversa. 3 — Freqüente,
aplicado em algum exercício. 4 — Condição dos
que se acham em atividade no Exército. 6 — Es-
critor de obra literária. 7 — Rio que separa o Bra-
sil do Paraguai. 8 — De outro modo. 10 — Nome
dc homem. 12 — Tecido fino como escumilha.
16 — Grito de dor.
Respostas do n° anterior:

PC (1) — HOR.: pala — Caim — amém —
caldo — perigo — gol — ás — má — pole —
tristeza — área — ir — ta — Gad — safari —
idade — ínio — loro — loas. VERT.: papá —
amestrado — ler — amímia — cá — algoz —
idolatria — mole — co — gás — perfil — redar —
Ua _ ágil — aios—se — ano — do. PC (2) — HOR.:
tela — mi — uma — Calígula — ai — cá — ar —
lavareda — sir — mó — lona. VERT.: til — lugar

anu — maias — alado — cal — Ícaro — ara
vil — ema.

l.o CADERNO CORREIO DA MANHÃ — Rio de jMíeiro, quinta-feira, 30 de março de 1972 11
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Gracindo Jf. fazendo & acontecendo ao lado de
Suzana Morais e de Dom Salvador e Grupo Abolição no
Teotro Ginástico, em ÚLTIMOS DIAS DE AMOR & PAZ,

produção e direção de Victor Berbara

O teatro vai à igreja
Hoje, continuando uma série de apresentações progra-madas para a Semana Santa, o Grupo Barra, leva à cena

na Igreja Santa Margarida Maria (Rua Frei Solano, 25),
às 21 horas, uma montagem religiosa: Via Crucia ou A Hu-
manidade de Cristo. Amanhã, a representação será na Ma*
triz da Gávea, às 17h30min, e na Igreja Nossa Senhora do
Rosário (R. Ribeiro da Costa, 164) às 20h. No elenco, estão
Beatriz Lyra, Maria Conceição Senna, Nelson Mariani e
Orlando Senna, que dirige o espetáculo. A responsabilidade
musical é de Ivan Leão e a iluminação de Bill Hall.

Rápidas e quentes
lio Krugli e Pedro Dominguez estão organizando um

Curso Experimental de Teatro, que terá lugar em abril, com
várias atividades (Musica, Expressão Corporal, Artes Piás-
ticas, Improvisação, Experimentação com o Espaço Cênico,
além de debates e palestras). É mais uma promoção!do
Núcleo de Atividades Criativas, que fica na R. Marques,' 15,
Largo dos Leões. Tel.: 226-2028 ou 226-3235. • Aírton Ke-
rensky, que também organiza um Curso Teatral, convidou
Fernanda Montenegro e Labanca, para tomarem parte numa
das primeiras atividades que realizou. • No Teatro Glnás-
tico, a peça Os Cltlmos Dias de Amor e Pai, está atraindo
principalmente um público jovem, não só porque sua men-
sagem fala mais de perto à juventude ccmo também a mu-
sica, comandada por Dom Salvador e o Grupo Abolição,
é muito quente, havendo inclusive um concerto pop no
meio do espetáculo.

• Correspondência para esta seção: Avenida, Passos,
122. 15.* andar.

SOCIAIS
Casamentos:

Maria de Lourdes — Ivan
e Marta — Frederico Sérgio
— Na Igreja de Sáo José, da
Lagoa, no dia 8 de abril, às
19h30min, casam-se a Sr.»
Maria de Lourdes, filha do
casal Newton de Oliveira-
Maria Dagmar Lins Passos,
com o Sr. Ivan, filho do ca-
sal Crispim Gomes Pinto e
Heloisa Pereira Comes Pin-
to: e a Srt» Marta, filha do
casal Crispim e Heloísa Go-
mes Pinto, com o Sr. Freae-
rico Sérgio, filho do casal
Maria Dagmar e Newton de
Oliveira.

Lourdes-Fernando — Em
Uberaba, Minas Gerais, no
dia 2 de abrU, na Catedral
Metropolitana, casam-se a
Srt» Lourdes Shroden, filha
do casal Shroden, e o Sr.'
Fernando Diniz.

Reallzar-se-a. no próximo
dia 6 de abril, no Outelro da
Glória, o casamento de Ro-
naldo de Lima Netto. com a
Srt» Coeli Janot de Mattoi.
O enlace está marcado pa-
ia às 18h30min, e terá como
padrinhos do noivo, o casal
Miguel Lins e Sr». Dr. Lima
Netto e senhora da noiva, o
governador do Rio Grande do
Sul, Sr. Triches e esposa,
Sr» Leda Triches, Dr. VIau-
na de Sousa e senhora, Al»
mirante Labort e sua filha
Norma e o Almirante Vivai-
ao Feola e senhora.

O noivo estará trajado
com calça listrada e jaque-
tão, mesma roupa dos pa-
drlnhos e a noiva com vesti-
do confeclonado pela granas
costureira Marlana e grlnai-
aa de "mirai". A igreja, se*

rá adornada de azul e bran.
co, em homenagem a Nossa
Senhora do Outelro.

Aniversários:
Fazem anos hoje — Lillan

dos Santos Costa, Prof».
Leopoldina Fernandes Tro-
cado, Juiz Emerson Santos
Parente, Manoel Rodrigues
Moura, Adv. ícaro Braile
França, Silvestre Péricles de
Góls Monteiro, José Carlos
Viana, Waldir Piola, Emes*
to Martins, Eli Jaccoud de
Azevedo. Geraldo Alves Fal-
cão, Carlos José Munlz, Adv
Wilson César Florlanl, Adv.
Silvio Borba Carvalho de
OUvelra, diplomata João
Hermes Pereira de Araújo,
Industrial Gunther Paul
Kunze.

O casal Mario Dias de
Carvalho e Maria do Carmo
de Carvalho, está festejan-
do, hoje, o 3.° aniversário
natalício de seu filho Ed-
son.

Faz anos hoje, Ana Lú-
da, filha do casal Durval
Souto Maior e Prof» Lia
Maria Valporto Maior.

Nascimentos:
O casal Salvador Pereira

da Silva e Maria Helena da
SUva, está participando o
nascimento de sua filha Ana
Paula.

Viajantes:
Depois de uma estada no

Rio, seguiu para Caracas o
Eng. Norman A. Copelland,
executivo da Du Pont, que
deverá voltar à Guanabara
no mês de maio, para uma
série de contatos comer-
ciais.

ACHAMOS FEZ E
ADOTAMOS O
SLOGAN
ilBiWKliWilliili

DUPLA PORQUE ATINGE A TODAS AS CLASSES
SÔCIO-ECONOMICAS

DUPLA PELO SEU BAIXO CUSTO POR MILHEIRO ATRAVÉS DA
NOVA TABELA CONJUNTA

DUPLA PELO BAIXO ÍNDICE OE SUPERPOSIÇÃO NOS DOIS
VEÍCULOS

DUPLA PORQUE SOMOS DOIS JORNAIS QUE CRESCEM OIA-A-DIA
JUNTO AO PÚBLICO LEITOR

E ESTEJAM CERTOS OUE FAZEMOS TAMBÉM UM ESFORÇO DUPLO
PARA ENTREGAR AO PÚBLICO E. CONSEQÜENTEMENTE,
AOS ANUNCIANTES DOIS BONS'JORNAIS, DIARIAMENTE.

Correio da Manhã

wm

SUAVICAHOE
J

SORAIA FÁTIMA
CARNEIRO — (De 21 de março a 20 de abril) — Am-

biente negativo com desarmonia e dificuldades ao meado
do dia. Imprudência nas -decisões e precipitação levando
ao erro. Expressões extravagantes. Digestão desequUlbrada.
Excltação nervosa. Embaraços de tarde com pessoas de
Idade desigual. Melhoras no íim do dia nas soluções co-
merciais e nos planejamentos ligados ao ambiente.

TOURO — (De 21 de abril a 20 de maio) — Aspectos
de desinteresse no trabalho e de desconfiança na huma*
nldade. Sono interrompido. Idéias exageradas de manhã.
Ajuda de amigos ou parentes nas atividades ligadas à arte
e à locomoção. Inclinaçãç de tarde para o Isolamento. Tem-
peramento intempestivo nos diálogos. Noite adversa. Saú-
de ressentida. •Coração à porta do erro.

GÊMEOS — (De 21 de maio a 20 de junho) — Sobres-
saltos de madrugada. Agitação nos vizinhos ou de transe-
untes. Saúde complicada e nervos alterados. Manhã com
os pensamentos desviados. IncompatibUldade no trabalho.
Ambiente hostil de manhã e negativo de tarde. Reação no
fim do dia com o temperamento adaptado a assimilar o
problema do ambiente. Noite de depressão afetiva.

CÂNCER — (De 21 de junho a 22 de julho) — con-
figurações totalmente adversas, cabendo ao consulente cui-
dar-se e defender-se contra golpistas, mlstificadores espl-
rituais e falsificadores, saúde ressentida. Dificuldades na
execução dos programas. Circulação arterial alterada no
meado do dia. Alguma tontelra à tarde. Noite de calma
relativa e melhores esperanças.

LEÃO — (De 23 de julho a 22 de agosto) — Desgaste
ae energia sem multo proveito. Vontade de dirigir natural-
mente, embora erradamente. Depressão arterial de modo
irregular. Ambiente de lntranqüüldade, devendo o consu-
lente agir com muita calma e extrema precaução. Golpls-
tas e embusteiros no caminho. Maiores cuidados nas com-
pras e vendas. Vícios no troca. Atenção.

VIRGEM — (De 23 de agosto a 22 de setembro) — Es-
gotamento nervoso e influência do passado agitam mais
ainda os sobressaltos noturnos. Saúde ressentida. Circula-
ção, metabolismo, respiração e dores na base da coluna.
Mais cuidado. Tarde favorável ao trabalho e à organiza-
ção de pesquisas ou locomoções. Noite de hesitação parao coração desorientado por certos parentes.

BALANÇA — (De 23 de setembro a 22 de outubro) —
Dificuldades no campo familiar devem ser superadas, an-
tes de causarem rompimentos ou separações prejudiciais a>
todos. Dependência de alguma ocupação será a solução ge-
ral. Embaraços de tarde com estranhos ou embusteiros.
FavorabUidade no fim da tarde. Meditações e planejamen-
tos de noite, porém sem grandes proveitos. Falhas.

ESCORPIÃO — (De 23 de outubro a 21 de novembro)Preocupações gerais relacionadas com a famflia e o am-
biente. Sentido de desconfiança e hostilidade. Malfeitores
e intrigantes prejudicam a harmonia ambiental. Maiores
obstáculos ao meado do dia. Irrltabilidade prejudicial'. Me-
lhoras no fim do dia. Ajuda providencial. Disposição parao triunfo. Depressão e perigo de noite.

SAGITÁRIO — (De 22 de novembro a 21 de dezembro) 
'

Madrugada dificil apesar de grandes esperanças. Em-
baraços para parentes. Ambiente de atritos e competições.
Idéias fixas prejudicam a comunicação. Nervosismo e ma-
lfcia empregados nos momentos difíceis. Tarde de horizon*
tes amplos e proveitosos nos negócios e na formulação de
pedidos. Noite confusa e apreensiva. Falha.

CAPRICÓRNIO — (De 22 de dezembro a 20 de Janeiro)Sentido de embaraços com soluções difíceis. Persistência
de manhã na execução, dos planos. Dificuldades lnopinadas
prejudicam as realizações. Desarmonia de tarde e saúde
ressentida. Ajuda no fim do dia nos empreendimentos Uga-
dos à familia e modificações ambientais. Programas sus-
pensos. Noite de imaginação e apreensão..

AQUÁRIO — (De 21 de Janeiro a 19 de fevereiro) -
•Sentido de embaraços e contrariedades agravadas de ma-
nhã. Espirito exageradamente critico prejudica a comuni-
cação. - Esforços concentrados ao meado do dia nas solu-
ções pessoais e familiares. ApUcação de tarde na elabora-
ção e execução de planos necessários à harmonia geral.Inclinação para atender a pedidos ou solicitações.

PEIXES — (De 20 de fevereiro a 20 de março) — Tem-
peramento irrequieto e revoltado contra a humanidade. Sen*
tido do isolamento do mundo e depressão psíquica. Conta-
tos com pessoas nervosas, maliciosas e erradas. Tarde demeditação e tomada de atitudes para novos rumos. Difl-
euldades mais graves para consulentes que usam da mlsti-
íicação e da colúnla. Noite de preocupações.

Comédia Musical"SÓ ABRO A BOCA OUANDO TENHO CERTEZA"
com

SOMA MAMED
RUBENS LEITE e THE LOLY P0P'S

TEATRO DULCINA
R. Alcindo Guanabara, 17 —"Tal.: 7232-5817

4a. — 5a. e domingo: 21,15 hs. — Sáb. 20,15 e 22,15 hi.Matinée 5a. feira: 17,15 hs. — Dom.: 18,15 hs

Temporada
Popular

10,00

SESSÕES DE 4.° A DOMINGO

2 nCMHM _
• «JURAI, Rmm TO

i J§l/Jk
«VWNOit
HftSnífNO

Dir.: Oswaldo Lon
reiro, dir. musical: Se-
verino Filho. Cen. Cyro
Del Nero. Part Tempom

4a.. _5a. e 6a. feira ás 21,30 hs. Sábado: ás 20 • 22.30 hs.
Domingo: ás 20,30 hs.

HOJE ÀS 21,30 HORAS

EGBERTO GDSMONTI
em recital com

PAULO MOURA
JOÃO PALMA - JANE - NOVELLE

TEATRO OPINIÃO: R. Siqueira Campos, 143
Tel.: 235-2119. Realização COUTNHO & BAYER

4 ÚLTIMOS DIAS

LUIZ GONZAGA
(O REI DO BAIÃO)

VOLTA PRA CURTIR
AmbientaçSo: Luciano Figueiredo e Oscar Ramos. Roteiro: Capinam
£-í2Lge _Sal0.ma0* Dlr*: Jor*e SalomSo. Prod.: BenU Santos.TEATRO TERESA RACHEL - R. Siqueira Campos, .«TÍel. WM1M.

HOJE E AMANHA NAO TEM ESPETÁCULO

5 ÚLTIMAS SEMANAS NA GUANABARA
"ESCOLHIDO 0 MELHOR

ESPETÁCULO E TEXTO
DE 1971"

CASTRO ALVES
ItPASSAGf

Vamos ao Teatro

Texto e dlreçSo: GIANFRANCESCO GUARN-ER1
Música: TOQUDiHO

TEATRO PRINCESA ISABEL - Tel.: 236*3724
HOJE ÃS 17 E 21,30 HORAS

TEATRO INFANTIL HOJE
Grupo Carroussel apresenta

t*jr CHAPEUZINH0
fw VERMELHO

HOJE, SESSÃO EXTRA, AS lt HS
TEATRO OPINIÃO — R. Siqueira Campos, 143. Inf.: 227-8014 e
2354119. No intervalo, o mágico Toninho estará apresentando

números Aa circo. Cada criança recebe grátis um plrulito

$

TEATRO CASA GRANDE - Av. Afranlo de Mello
Franco, 290 — Leblon — Res.i 227-6475

3.0 MÉS — 45.000 INFELIZES JA ASSISTIRAM.
SEJA MAIS XJM E... AZAR SEUI

do novo showmm mmiHl

Vá Tomar Caju
QUINTA A DOMINGO ÃS 21,30 HORAS

AR CONDICIONADO PERFEITO
Desc. p/ estuds. diariamente exceto aos sábados

BRIGITTE BLAIR apresenta
CARLOS LEITE E MARTA ANDERSON

na revista mais grilada do ano

Gov. Est. GB — Sec. Edüc. Cult. — Dep. Cult. — Div. Teatro
4 ÚLTIMOS DIAS

MARIA POMPEU, OSCAR FELIPE,
FERNANDO LEBEIS e HELDER

PARENTE em

E DEUS CRIOU
A VAR0A

Dir.: Roberto de Cleto
Sob o patrocínio da LIVRARIA HACHETTE DO BRASIL

TEATRO MAISON DE FRANCE — Tel.: 252-3456
4a. e 6a. às 21,15 hs. — 5a. feira: 16 e 21,15 hs. Sábado: 20 e 22,30 hs.— Domingo: 18 e 21,15 hs.

DIR. BERTA LORAN — PART. MUSICAL: LUIZ CLÁUDIO
A. CURY — TEATRO MIGUEL LEMOS, R. Miguel Lemos, Sl-H

Hoje ás 21,30 hs. — Tel.: 236-8343
Ar refrigerado

Gov. Est. GB — Sec. Educ. Cult. — Dep. Cult — Div. Teatro

ÍTALO rossi
em

"Se eu não me cha-
masse Raimundo"

TEMPORADA
POPULAR, PRE-
ÇO ÚNICO

10,00

Teatro de Bolso — Leblon — Refrigerado
Av. Ataulfo de Paiva, 269-A —. Tel.: 287*0871

Repetindo o estrondoso sucesso de 1970"OS DESQUITADOS"
COMÉDIA DE AURIMAR ROCHA

Cenário de Flávio Perronl (Velha Bahia)Com: o autor. Eva Christian, Hugo Mayer, Rachel de Biase e FernandoJosé. CAMILLE BOUTIQUE E ASCOT vestem o elenco*N3o entre com açfio de desquite antes di assistir a esta com^-dl»"Hoje às 16 hs. (presos -reduzidos) e 21,30 hs.

TEATRO
É

CULTURA

De Fernando Melo — Dir.: José Carlos Gondin, een-flg.: Colmar
Diniz. TEATRO SENAC — R. Pompeu Loureiro, 45 — Tel.: 236-2641
De 3a. a 6a. is 21,30 hs. Sáb.: 20 • 22,30 hs. Dom.: ás 19 e 21,30 hs.

6.° MES

I RUBENSCORREA • IVAN DE ALBUQUERQUE.-]
I.Gov. Est. GB — Sec. Educ. Cult — Dep. Cult. — Div. Teatro!

APRESENTAM

HOJE É DIA DE ROCK
»**+*m*0mtmmm .

[WgftJBBMU
Umimlmpú

HOJE ÀS 21,30 HORAS. Tel.: 247-9794
A seguir: A CHINA É AZUL

•Gov. Est GB - Sec. Educ. Cult - Dep. Cult - Div. Teatro¦^•joseV?^
vasconcelos!*

UMA 1'ROSOPOPEIA NO ESPAÇO

TFATPO JOÃO (. AfTANC

HOJE ÃS 21 HORAS - Tel.: 221-0305

fí>

ATENÇÃO!!
HOJE SESSÃO EXTRA ÀS 15,30"A MINHA QUE ERA BOA"

de Maria Clara Machado
2.0 mês de sucesso das professoras associadas

TEATRO DE BOLSO - Av. Ataulfo de Paiva, 269-A - REFRIGERADO
Tel.: 287-0871. (Desculpem-nos, mas não reservamos lugares no teto)

7654

Boates & Restaurantes

^»^ WrM ¦ «IrrIB MwMm
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SIDNEY BONDIM apresenta

Boite
LAZA

OLIVEIRA FILHO eo seu "CLUBE DO DISCO"
Sem couvert e sem consumação"Rua Prado Júnior, 258-A - Tel.: 257*6132

A Melhor Aleluia
É NO

canecac
SÁBADO - DIA 1.° DE ABRIL

rfWwf
fí
<

_ 17 O! MÊS C
SUCESSO! V>SUCATA

ZIRIGUIDUM01N.*2iwiHnHMawni;
COUVERT: Cr$ 20,00 TODOS OS DIAS W.

RESERVAS: 227-3589 E 227*6686 5,
ABERTO DESDE 21 HORAS >

JOSÉ MESSIAS
15.» MÉS OE SUCESSO
apresenta novo show do

SAMBÃO
da Churrascaria GALETO

C/ M artistas, as mais belas mulatas, passistas • ritmistas* Ar condicionado central perfeitíssimoR. Constante Ramos, 140. Res.: 237-530

$tfo2íÉi£l
RESTAURANTE — IERRAÇ0 AO AR UVRE

BOITE • 2 salões para banquetes e festasAR CONDICIONADO CENTRAL. Domingo: FEIJOADA COMPLETA.Av. Sernambetlba, 1996 - BARRA DA TIJUCA - Tet: 399-0375

HOLIDAY BOriE
2 SHOWS DIÁRIOS: À 1 E ÀS 3 DA MANHÃ, com

COSTINHA
ROBBY RETHY JR. E AS MAIS BELAS SHOW-GIRLS DAS

NOITES CARIOCAS
Ar condicionado perfeito

 Avenido Atlântica, 1424 — Lido

FESTTVU D! niUinHn AlENDI
ATÉ AMANHÃ

HOTEL GLÓRIA
Especialidades típicas da Alemanha preparadas pela equipe
de "Chefs" e "Maitres" tio famoso Frankfurter Hof Hotel
Patrocinado pelo Embaixador da Alemanha. Sr. Karl Hcrr-
mann Knoke.

FEsnvnncuun
ATÉ AMANHÃ NO HOTEL GLÓRIA

Colaboração de:
Stelgenberger Hotelgesellschaft
Centrale Marketing Agrar'Deutsche Zentrale Fuer Fremdenvcrkehr
Lufthansa
Varig
Informações • Reservas: 7245-8010

W J

•berto MriimMfo excet* «tomliw.
Rui Pompeu Loureiro, 45

32441
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Àjütos na calçada
"Meu «ro "Gerico": NSo ton um Indivíduo ranzinza

destes qne ie aborrecem com qualquer coisa. Você sabe quebi multoo desses tipos por ai. Mas conforme iniciei nio per*tente a essa classe. Multo ao contrário. Sou até um sujeito
tolerante. Mas o que esti contecendo na Praça Saens Pefia,
é de amargar. NSo há quem agüente. A noite, a festiva ra*
pastada dali e de outros bairros estacionam seus carros so*
bre as calçadas de maneira a prejudicar sensivelmente a
fluêncla de pedestres. Se a coisa fosse na base do "Jeitlnbo",
seria de ser tolerada. Mu acontece que nSo é; amontoam os
automóveis nas calçadas sem se preocupar com o sagrado
direito do pedestre, ao qual pertence Inteiramente a calçada.
O pior de tudo é que ninguém dá bola i, incômoda e preju*
dicial anormalidade. O Detran, coitadinho, anda tio fatlgado
com suas experiências de alterações de tráfego, que nem
olha para os infratores da Praça Saens Pefia. Com isso, nio
resolve o problema que envolve estacionamento sobre cal*
çadas e nem o do trinslto em determinados bairros. Bem"Gerico", nio tenho multa esperança de ver o nosso caso
resolvido, porque infelizmente nio há órgio que funcione a
contento nesta linda cidade que esti desabando, em con*
seqüência da Incúria e do abandono. Todavia, fin aqui o
meu protesto em nome de multa gente."

Sinal
Na confluência da Ave-

nida Teixeira de Castro
com a Rua Barreiros, em
Ramos, onde está situado
o Colégio Estadual Dller-
mano cmz. o trânsito é in-
tenslssimo. Vários atrope*
lamentos já ocorreram no'local, 

porque os motoristas
jamais observaram a mais
conveniente v.elo cidade
quando trafegam pelo lo-
cal. Responsáveis pelos alu-
nos que freqüentam o co-
légio. por nosso intermédio
solicitam ao Detran seja
colocado ali um sinal lumi-
noso. Aqui fica o justo ape-^
lo.

Praça
Depois de insistentes pedi-

dos fe Administração Reglo-
nal local, os departamentos
de Parques e Jardins è de
Vias Urbanas, -resolveram

dar novo aspecto fe Praça
Hopdrio Gurgel, situada em
Irajá; Assim sendo, o pri-
meiro urbanizou o local e li
plantou árvores ornamentais
enquanto o de Vias Urbanas
comparecia com as obras a
ele afetas. fi escusado dizer
que. a alegria dos moradores
da praça e adjacências foi
das maiores, pois, as obru
previam bancos confortáveis,
brinquedos para. a 'garotada
e um bom campo de espor-
tes para adultos. Mu a ale-
grla do povo durou pouca
Vadlos e maconheiros lnve-
terados, residentes na Fave-
Ia da Lacraia, situada nu
proximidades, nio se confor-
maram com o progresso e
resolveram anular, u obru
que já haviam sido executa-
du Assim, destruíram todu
u árvores plantadas. De
nada valeram ios protestos
dos bons carlocu ali resl-
dentes, Os vândalos prosse-
gulram na devastação e sô
se d e r am por satisfeitos
quando nada mais havia a
arrasar. Agora,.os moradores
que sé sentem prejudicados
pelos marginais voltam a
apelar para os referidos de-
partamentos no sentido de
que sejam refeitas u obru
e ao mesmo tempo sollcl-
tam ab comando do 7» Bata*
lhio da Policia Militar, que
promova severo pollclamen-
to na Praça Honórlo Gurgel,
na esperança de que tal me-

dlda venha afastar os mar-

ginais da aprazível praça.
Aqui ficam os apelos. Os

apelántes e nós estamos cer-
tos de que os resultados dos

pedidos serão absolutamente

positivos.

Proteção
Clamam, e com multa ra-

zão, os moradores do Báir-
ro Maria da Graça, que
dentre os abandonados é o
mais esquecido pelo governo
guanabarino: "Náo temos a
mínima . proteção policial,
os gatunos transformaram
o Bairro Maria da Graça
em campo permanente de
ação. Casas são assaltadas
diariamente e os retardatá-
rios atacados em plena via
pública pelos marginais.
Além dos estabelecimentos
comerciais atacados pelos
gatunos de alta periculosl-
dade,-têm -eles "visitado"
as casas das Ruas Miguel
Ângelo, Miguel Gama, Con-
de de Azambuja, Domingos
Magalhães, Cisne de Faria,
Atílio Milano e Damlão de
Aguiar. Mas a , coisa nio
pira ai: o estado de multai
ruas do bairro, talvez a
maioria, é o pior possível,
Algumas delas não apre*
sentam mais condições de
tráfego, o que vem causan*
do sérios embaraços aos
que residem no bairro e
possuem automóveis. Espe-
ramos que com o presen*
te epelo a Administração
.Regional do Méier, bem co-
mo a Policia, voltem suas
vistas para Maria da Gra*
ça."

Escada
Recebemos de um leitor

do CORREIO DA MANHA.
a queixa que se segue;
"Não é meu objetivo criti-
car. condenar, mas sim,
iproteger meus filhos, que
estudam no Ginásio José
Bonifácio, situado na Rua
Pedro Ernesto, na Gambôo.
A escada que do térreo dá
acesso ao primeiro andar,
está em escombros. Amea-
ça, a qualquer momepto,
desabar. A anormalidade
há cerca de um ano' está
sendo observada sem que
providências no sentido de
repará-la até hoje tenham
sido tomadas. Pela escada,
que é uma armadilha • das
mais perigosas, dlarlàmen-
te trafegam • centenu de
crianças. Creio que já é
tempo de que seja a escada
convenientemente reparada,
antes que lamentável de*
sastre venha a ocorrer, t
o que pedimos ao Governo
através do CORREIO- DA
MANHA." Seirhorés do Go-
verno: leram, entenderam,
criticaram, analizaram?
Mãos à obra e vamos dar
um jeito na perigosa esca*
da que suscitou a queixa.

IBII
COMPRAI VENDA

DE MOVEIS
ZONA SUL
LEME-COPACABANA
APTO/MAGNIF.: Vazio —
vendo — Sl/qt. sep. dep.
comp. Frente sancas florâo
perslanas, 2 ent. etc. F. Ma*
galhães 741/206. 'Tels.: ....
243-3844/391-5167. — Creci
— 839 . . 24783

BARÃO IPANEMA, 105/207
¦—¦ Sala 2 qts. dep. comple*
tas, ac<jb- GOMES A. FER-
NANDES. Cr$ 120.000,00 —
Eugênio — Tel.: 246-4309.
CRECI 2078. 23642

IPANEMA-LEBLON
TURISTA — Castelinho — 1
q. para 2 pessoas, ei p/l
pessoa, mínimo 3 dias. Tel.:
227-4153 23665

ZONA NORTE
TIJUCA
R. MARIZ E BARROS 1025/
311 B. Vdo. vazio ap. si. qt.
sep., ban. coz., qt e WC. emp.
28.000. Gar. 10 mens. Chav.
apt. 313. 7905

ALUGUa DE IMÓVEIS

ZONA SUL
IPANEMA - LEBLON

SENHOR residindo apto pe-
queno precisa empregada
saiba cozinhar bem. Cr$ ...
150,00. Apresentar-se com
documentos. Rua Marquei
Abrantes, 199, apto. 903.

24784

UTILIDADES PARA 0 UR
MÓVEIS E DECORAÇÕES

PARA O LAR
SÜPER-SYNTEKO — Tel.:
234-4538 — Pagamento em
3 vezes — Sr. Alfeu Francis*
co. 24774

Colchões
Fabrlcam-ee e . reformam-se

eolchfiei de- crlnt. Fáb. Lwo*
Brasileira. Rua Santana, IM.

TflíFONE: 224-6793
247TS

COLCHÕES
Anattmlcoi crina e molas. Re-

formai para o mesmo dia èm
qualquer bairro. Tel.: 13*4411 —
Sr. FONSECA. 14544

ALUGO apto. 3 quart., 3 ba*
nhelros, ótima sala, 2 tels.,
depend. Apto. centro de ter-
reno, com pray-ground. Rua
Barão da Torre, 287, apt- 501.

23651

OUTROS IMÓVEIS
IMÓVEIS DIVERSOS

PESSOAS IDOSAS
UR JOBECK'S

AKora na Tijuca, o seu lar,
ambiente agradável, familiar
e recreação. Rua 18 dé Outu-
bro. 193 — Tel.: 254-1189 e
234-2408. . 51584

Mudanças
Pereira

Caralnhíe» fechados para mu-
dançai locais e estadual*. Eacri*
tório: Rua Real Grandeza, S5S —
c/ 3 — Tel. 248-5841 a qualquer
hora. - 23855

EMPREGOS
EMPREGOS DOMÉSTICOS
EMPREGADA doméstica —
procura-se para senhora so-
zinh«. Santo Amaro, 191 —
242-0857. 23666

MAID e/ref. does. Coi.
Arrnra. Cop. Fax. dlars.
Equipe Ofert. 255-0685.

23482

MISSÃO SOCIAL — Ofere-
ce cozinheiras, arrumadel-
ras, copeiras e babás selecio-
nadas, com ref. tel. 252-9915.

24789

Empalhador Alfredo
226-5751

Cadeiras, tofáf, eab. cama. Ser*
viço ripldo garantido, Palha de
primeira importada. 23822

SUPER SINTEC0 • 252-9016
Aplicamos 3 mios. Damoa aa

melhorei referenciai de lervlço
perfeito. T. 224-9861. 24782

GELADEIRAS - AR
CONDICIONADO
AR COND. Técnico alemão,
cons. e pinta ar cond. cen-
trai. máq. lavar e gel. eom
GARANTIA. Tel.: 242-7969.

52312

GELADEIRA Metalfrio tipo
Coca-Cola, vendo, Estrada do
Joá, 3.270 — Barra da Ti-
jucá. 23852

MAQUINAS DE LAVAR —
Consertos a domicilio. Orça-
mentos sem compromisso.
Tel.: 260*3489. 

' 24770

RÁDIOS E TV»
COMPRO televisões, ar cond.
radiolas, geladeiras etc. Pago
o máximo. Atendo a domlci*
Uo. Tel.: 232-5611. Lúcio.

24781

ARTES - CURSOS
-PROFESSORES
COLÉGIOS.- CURSOS -
PROFESSORES
ALEMÃO — Professor e
tradutor ensina convers.
gramática, curse de 6 me-
ses. tamb. res. do aluno.
Inf. tel. 242-1615. 28995

CURSO PRATICO — órgão,
violão, canto, piano etc. de
ouvido ou por música. Tels.:
237-3642 ou 255-0614. (Tam*
bém a domicüio). 23408

SENHOR bondoso e paciente
ensina violão a domicilio a
adultos e crianças 255-3559.

24771

CURSO DE MASSAGEM DR. P. LING
Profissão rendosa e multo procurada. Exames no próprio Curso,

que há 15 anos vem formando oi melhores massagistas do Brasil.
Mensalidades e taxas, as menores do Rio. Diploma registrado no
MEC e F. Medicina, válido em todo território Nacional. A escolher.

R. Riachuelo, 242 _ Tel. 232-9017 — 230-9043 e 248-5728;
Pr. B. Drumond, 24 - Tel. 258-3320 — 228-8123 e 248-5728:

Av. Copacabana, 807/401 — Tel. 248-5728 — 228-8123 e 258-3320.' 
Inf, horário comercial. Insc. desde 3/Abril, das 18/20 horas.

28970

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
COMPRO PUNO — Qual-
quer tipo on marca, pago
boje à vista. Tel.: 256-4084.
Urgente. 23662

OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS
TÍTULOS E AÇÕES
VENDO Jóquei, Nevada,
Camping, Tijuca, Tourlng,
Cad. Maracanã 2 juntas,
compro Itanhangá, Iate, Cai*
caras, Fluminense. Av. Rio
Bco., 156, sala 2925. Tel.;
232-8215 - Juanita. 28997

VENDAS DIVERSAS
COMPRO TUDO — Rádios,
vitrolas, Tvs, geladeiras, ven-
tlladores, enceradeiras etc. —
Tel.: 221-0423. 24788

VESTIDOS usados, saias,
blusas, blusão e calça de ho-
mens, compro a domicüio.
Pago bem. Tel.: 222-3950. —
Sr. José. 24783

AUTOMÓVEIS
ALUGUEL DE VEÍCULOS
TRANSPORTE em kombi.
Pequenas mudanças, viagens
e aquele preço que você gos-
taria de pagar. Tel.: 
256-7740. 23660

TBANSP. 3 IRMÃOS -
Kombis, p/viagens, excur-
soes, mudanças e passeios,
Roa Dias da Rocha, 27 —
Tel.: 23541968.. Waldemar.

DIVERSOS

ADVOGADOS

CASAMENTOS
NO EXTERIOR

DIVÓRCIOS - Longa ex-
periência. Consultas grátis.
12 às 16h. Av. Rio Branco,
156, s/904. Ed. Avenida Cen-
trai. 252-7990. RIO Drs. LEI-
TE e MODERNEL. 8157

AAA VIUVA VIRGEM
Viúva, 21 anos, loura, rica, fazendeira, pertencen-

te à Tradicional Família Mineira, recém-chegada do
interior, procura companhia masculina, que seja jo*
vem, bem intencionado, de fino trato, para. passeios
e futuro compromisso matrimonial Sigilo absoluto.
Cartas com indicações pessoais e fetos para a caixa
postal GB — 5080. 32447

EDITAIS

DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS "DISCO" S.A.
CG.C. MF n.° 33.279,993

Acham-se i disposição dos senhores Acionistas, na
sede da Companhia na Sua General Padllha, 64 — São
Cristóvão, os documentos a que se refere o art. 99 do
Decreto-Lel 2.627 de 26 de setembro de 1.940, referen-
tes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
1.971.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1.972.
FRANCISCO ANTÔNIO DOMINGUES AMARAL

DIRT. SUPERINTENDENTE
24782

ESPORTE CLUBE DEL-MARE
RUA ARAÚJO VIANA, 20

SANTO CRISTO - GUANABARA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os associados do E. C. Del-MareíJl,?^??sta cid,de' Para ASSEMBLMA GERAL EXTRAORDI-NARIA, que se waliiará era sua sede, no próximo dia 6 de
ÍPüi' .* ,973, " 20 horM em Primeira convocação e &$20,30 horas com qualquer número.

ORDEM DO DIA
ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO BIÊNIO 1972/1874

(EFETIVOS E SUPLENTES).
Rio de Janeiro, 21 de março de 1972

AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Presidente 51588

late Clube de
Angra dos Reis

Conselho Deliberativo
Pelo presente Edital, «cam

eonvocadoa 01 Srs. Conselheiro*
do I.CA.R. para uma reunlio
ordinária, na forma do artigo
M dos Estatutos, a realliar-sc
no dia S de abrU de 1972, àa 18
horas em primeira ; convocação
e às 18,30 horaa em segunda
convocação, na Rua da Quitan-
da nf 3 — 39 andar — Sindicato
dai Indústrias de Material Ele-
trlco do Rio de Janeiro, para
tratar dos seguintes assuntos:

a) — apreciar a ata da reu-
nlâo anterior;

b) — apreciar o Relatório Ge-
ral do Comodoro t seus
•nexos, relativo to ano
de 1871;

e) — Julgar aa contas da Dl-
retoria referentes ao ano
de 1871, com parecer da
Comlssfto Fiscal;

d) — eleger • empossar 01
membros da Comodorla e
da Comlsslo Fiscal para
o exercido de 1972/1974;

e) — tratar de aisuntoa de In-
terésse geral.

Rio de Janeiro, 28 de marco de
1972

HILSON GOMES DE FARIA
Presidente do Conselho

Deliberativo

29000

IRMÃOS CANÊTTÍSI
- BEBIDAS E

REFRIGERANTES
AVISO

Acham-se à disposição dos
senhores Acionistas os do-
cumentos a que se refere o
art. 99 do Decreto-lei n?
2.627, de-26 de setembro de
1940 relativo ao exercício
findo em 31 de dezembro de
1971.

Rio de Janeiro, 24 de mar-
ço de 1972
RALPH ELIE MALLMANN

CANETTI
Diretor

24769

HOTIBfiÁJ S/A
-PARTICIPAÇÕES
E ADMINISTRAÇÃO

. C.G.C. — 34.273.7631/001

ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Em cumprimento aos Es-

tatutos Sociais e a Legisla-
çío em vigor, aSo convoca-
doa os Senhores Acionistas da
HOTIBRAS S/A - Partici-
paçOea e Administração a se
reunirem na sede social da
Empresa à Rua Debret, 23,
1102 parte, nesta cidade, no
dia 30 de abril de 1972, ás
14 horas, a fim de delibera-
rem em Assembléia Geral
Ordinária sobre:

a) — Balanço Geral e De-
monstração da Conta
de Lucros e Perdas,
atos, contas • relata-
rio da Diretoria e Pa-
recer do Conselho Fia-
cal relativos ao exer-
cício encerrado em Si
de dezembro de 1971.

b),— Eleição do Conselho
Fiscal.

c) — Assuntos de interesse
societário.

A Diretoria comunica, ain-
da, aos Senhores Acionistas
que ae encontram à sua dis-
posição na sede social acima
referida, os documentos a
que se refere o Art. 99, do
Decreto-lei n.o 2.627, de
26.09.1940.

Rio de Janeiro, 27 de março
de 1972.

Hotibrás S/A — Participações
e Administração

Dr. Roberto de Andrade
Diretor Presidente

Gunter Flscher
Diretor Primeiro
Vice-Presidente

S.A. FIAÇÃO E
TECELAGEM ULTRA
MODERNA CHUEKE

C.C.C. nf 33.3S8.07S/001

São convidados os Senhores
Acionistas a se reunirem, em
Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 30 de abril de
1972, ás 18,00 horas, em sua se-
de social, na Avenida Rio Bran-
co n9 4 — 179 andar, a fim de
deliberarem sóbre o seguinte:

a) Aprovação do Relatório da
Diretoria, Balanço, Conti d?
Lucros e Perdas. Parecer
da Auditoria e Parecer do
Conselho FUcal;

b) Eleição do Conselho Fiscal
e seus Suplentes, fixando-
lhes aua remuneração:

c) Outras assuntos de Inferes-
se social.

Acham-se i disposição dos Se-
nhores Acionistas, na sede so-
ciai, na Avenida Rio Branco nf
4 — 17» andar, os documentos
a que se refere o Art. 99 do
Decreto-lei n9 2.«27, de 26 de
setembro de 1940.

Rio de Janeiro. 29 de março
de 1872.

JOSEPH ISAAC CHUEKE
Dlretor-Gerente

7908
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NOTAS MÉDICAS
O Curso de Especializa-

ção em Fisioterapia Respirató-
ria, sob os auspícios do De-
partamento de Doenças do
Tórax e do Centro de Trata-
mento da Insuficiência Respi-
ratórla. da Pollcllnlca Oeral
do Rio de Janeiro, será de 3
de abril a 30 de junho de
1973, com aulas de 9 às 13 dia-
riamente, exceto aos sábados,
no anfiteatro do 9? andar da
Pollcllnlca Oeral do Rio de
Janeiro, Avenida Nilo Peça-
nha, 38, onde estão abertas as
Inscrições. Na ocasião da lnau-
guração do Curso, a dra. Mer-
cedes de Carvalho, responsa-
vel pelo mesmo, lançará o seu
livro "Fisioterapia Respirató-
ria".

O Prêmio Rocha-Hospl-
tal Central de Aeronáutica,
no valor de 5 mil cruzeiros,
está com suas Inscrições aber-
tas até o 31 de Julho pró-
ximo, para qualquer trabalho
sobre ciências médicas em ge-
ral, inscrito e apresentado no
Fórum de Pesquisa Médica da
Secretaria de Ciências e Tec-
nologia do Estado da Guana-
bara. Demais informações *
Av. Presidente Vargas. 670,18»,
oú em qualquer dependência
dos Laboratórios Roche.

O Curso de Atuallxaçfio
¦obre Diabetes Melltus, dirigi-
do pelo, professor Francisco
Ardulno no Instituto Estadual
de Diabetes e Endocrinologia,
está sendo realizado, com
aulas às segundas .quartas e
sextas, no Auditório D. Ana,
às lOhSOmin, tendo Iniciado a
3 de março e devendo termi-
nar no dia 1? de novembro de
1972.

No Centro de Estudos
do Hospital do Andaraí, do
INPS da Guanabara, serão
realizados os seguintes Cursos:
de 13 a 16 de junho de 1972
— "Temas de Atuallzaçôo em
Oncologia, quando da II»
Semana de Oncologia; de 19
a 23 de Junho de 1972, II»
Curso de Citologia Oncológl-
ca. As aulas serão no Anfitea-
tro do Centro de Estudos do
referido hospital, à Rua Leo-
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poldo, 280, 10? andar onde po-
dem ser feitas as inscrições.

O Curso de Atualização
em Pediatria, patrocinado pe-
Ia Sociedade Brasileira de Pe-
diatria, prosseguirá nos dias 7
e 8 de abril próximos, às 21h,
no anfiteatro do Instituto
Fernandes Figueira, e às lOh
no anfiteatro do Instituto
Martagão Gesteira. com duaa
palestras do prof. Hans Zimpr
de Viena. Inscrições na sede
da Sociedade Brasileira de
Pediatria.

O Curso Anual de Atua-
lização do Serviço de Ortope-
dia do Hospital Estadual Sou»
za Aguiar, chefiado pelo dr.
Danilo Gonçalves, será de 17
a 30 de abril de 197Z~Btando
abertas as inscrições no Cen-
tro de Estudos daquele hospi-
tal.

O VIII Congresso Mundial
de Angiologia será de 24 a 30
de Julho próximo, no Centro
de Convenções do Hotel Gló-
ria ásperando-se a presença
de representantes de 36 paises
e de todos os Estados da
União, pois haverá concomi-
tantemente a realização da
XIX Congresso Brasileiro da
Angiologia. O Comitê Organi»
zador é presidido pelo dr. Ru«
bens Carlos Mayall e a secre-
taria funciona na Rua D. Ma-
riana, 62, Guanabara.

No. Centro de Estudos.
Treinamento e Aperfeiçoa»
mento da SUSEME serão rea-
llzados os seguintes cursos, em
colaboração com a Seção dt
Ginecologia do Hospital Esta-i
dual Souza Aguiar: de 11 a 23
de abril (2% Ps e sábados),
às lOh — Temas de Atualiza-
ção em Mastoiogla, sendo res-
ponsàvel o dr. Marcos Wajn-
berg; de 21 de agosto a 1 de
setembro <2»s, 4?s e 6*s). às
20h —' Lesões benignas da
vulva e vagina, sendo respon-
sável o dr. Carlos Costa
Aguiar; de 9 a 20 de outubro
(3»s, 4?s e 6»s) às lOh — Ana-
tomla da prive feminina, sen»
do responsável o dr. Acrysio
Peixoto Filho.

• O Instituto de Técnicos
em Saúde e Hospital, organiza-
do sob o regime de fundação
em Belo Horizonte, sob a presi-
dência do professor Delcides
Baumgratz, tem como objetivo
servir aos interesses da téc-
nica administrativa nos' hos-
pitais e organizações de saú-
de, e se constitui em órgão da
apoio às atividades de refor-
ma, racionalização e amplia*
ção do potencial técnico em
saúde e hospital no Estado ds
Minas Gerais.
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Correio dá Manhã agencias e sucursais-
Agência Gomes Freire: Av. Gomei Freire,

421 — Tel. 242-1223. Agência Avenida: Av. Rio
Branco n.° 185 — sobreloja 204 — Telefone
252*6156. Agência Copacabana: Av. Copacabana,
860-A — TeL: 237*1832. Agência Tijuca: Rua Con*
de de Bonfim, 406 - Tel.: 234*9265. Agência
Méier: Rua Silva Rabelo, 52-A * SUCURSAIS: Belo
Horizonte: Av. Afonso Pena. 748,'sala 1602/03/
04/05 — Tel.: 24-0470. Brasília. DF: Quadra 16,
Casa 22 - Tel.: 42-2524 e 42*0645. Curitiba: Rua
Doutor Muricy, 706, conj. 807. Tel.: 22*771. Nite*
rói: Av. Amaral Peixoto, 370 — Loja 8 e Conj. 426
- Ed. Líder - Tels.: 2*3431, 2-3432 e 2*3433.
Porto Alegre: Av. Borges de Medeiros. 308 — Conj.
184/18.° — Tel.: 24-2092. Recife: Rua Gervásio

Pires, 285 — Loja 2 — Tel.: 225403. Salvador:
Av. Sete de Setembro, 31, salas 504/5, Edifício
Santa Rita — Tel. 3*4431. São Paulo: Rua dá Con-
solação, 222 — 13.° andar — Telefones PBX-
256-8822. CEARA - Rua Pedro Borges, 33

sala 1126 — Tel: 26-35-71 — Fortaleza.
PREÇO VENDA AVULSA: RIO DE JANEI-
RO E ESTADO DO RIO: D/úteis, Cr$ 0,50

Domingos, Cr? 0,70. MINAS GERAIS e SAO
PAULO: D/úteis, Cr$ 0,80 — Domingos, Cr$ 1,00.
ESPIRITO SANTO - DISTRITO FEDERAL —
GOIÁS - PARANÁ — SANTA CATARINA —
RIO GRANDE DO SUL — TAHIA: D/úteis,
Cr? 0,80 — Domingos, Cr$ 1,20. ALAGOAS —
SERGIPE — CEARA - RIO GRANDE DO NORTE

MATO GROSSO — PARAÍBA — PERNAMBU-
CO: D/úteis, Cr$ 1,00 — Domingos, Cr? 1,20. MA-
RANHAO — PARA — AMAZONAS - PIAU -
ACRE — TERRITÓRIOS: D/úteis, Cr$ 1,50 — Do-
mingos. Cr$ 2,00. ASSINATURAS DOMICILIARES

RIO e NITERÓI: SEMESTRAL, CrS 100,00 -
TRIMESTRAL, Cr$ 50,00. ASSINATURAS POS-
TAIS SIMPLES: SEMESTRAL, Cr? 100,00 - TRI-
MESTRAL, CrS 50,00. ASSINATURAS POSTAIS
AÉREAS (BRASIL): SEMESTRAL, Cr$ 400,00 -
TRIMESTRAL, CrS 250,00. ASSINATURAS POS-
TAIS AÉREAS (EXTERIOR) — 1.9 GRUPO: AMÍ>
RICA DO SUL — AMÉRICA CENTRAL- SEMES-
TRAL, US$ 143.00 — TRIMESTRAL, US$ 80,00;

2.° GRUPO: AÇORES - ANGOLA - CABO VER-
DE — CANADA — ESPANHA - EUA - MEXI-
CO — PORTUGAL — MOÇAMBIQUE SEMES-
TRAL, US$ 272,00 — TRIMESTRAL. USS 145.00;
3.° GRUPO: ARGÉLIA - LIBÉRIA - HONDU-
RAS BRITÂNICAS — CAMERUM - COSTA DO
MARFIM - GANA - GUADALUPE - GUINÉ

TUNÍSIA: SEMESTRAL, USS 369,00 - TRI*
MESTRAL. USS 190.00: 4.° GRUPO: AFGANIS-
TAO - ÁFRICA - ALBÂNIA - URSS - ISRAEL

EGITO — CONGO - CHIPRE - INGLATER-
RA - CHINA - TURQUIA - SÍRIA - POLO-
NIA — SUÍÇA — SUÉCIA ETC: SEMESTRAL.
US? 520,00 — TRIMESTRAL, US$ 270,00.
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Provas comuns
em C. Jardim

Tendo em vista o fato de
domingo ser dia de Páscoa,
o Jockey Club de São Paulo
resolveu organizar apenas
um programa comum, sem
provas clássicas e com o pri-
meiro páreo começando àa
15 horas. Tipo da corrida
que não impedirá ninguém
de participar dos almoços de
Páscoa, em familia. roncill-
andò-os com o interesse
turflstico.

A melhor carreira será
disputada em 1.000 metros,
na pista de grama. Destina-
se a éguas e reúne Brigan-

dine, Ayesha.Caiala ,,Ma«a-
na, Correntina. Peber. Tre-
filiada, Vigência e Xipe.

Na noturna de segunda-
feira, o primeiro páreo, em
•2.200 metros, reúne Ahmed,
Alcyonito, Chardin, Emerlon.
Lamego e Llmerlck.

EL VIRTUOSO

Em San Isldro. o tradlcio-
nal clássico Outono foi ga -
nho pelo cavalo El Virtuo-
so. um dos melhores pare-
ihelros em atividade nas pis-
tas argentinas, em distâncias
até 2.000 metros. Montado
por Júlio Fajardo, derrotou
Snow Caravan (Justo Tor-
res), no tempo de 120s2/5
para os dois quilômetros
Oanhou por vários corpos

Há quinze dias, El Virtuo-
so havia levantado o Classi-
co América, na milha, dei -
rotando Altier por um corpo
e melo, no excepcional tem
po de 39s2/5 para a milha

El Virtuoso defende as cn-
res do Stud Carmel. é de
criação do Haras Abolengo e
seu treinador é Juan C. Et-
chechourry.

AZUCARADA

No prado da La Rincona-
da, a excepcional égua ve-
nezuelana Azucarada levan-
tou o Clássico Hipodromo
de La Finconada, na milha,
derrotando Charatana por
vários corpos. Todavia, a fl-
lha de Hylander terminou
sentindo o .percurso haven-
do a Impressão de que so-
freu grave lesão.

Em sua campanha, Azu-
carada correu nove vezes,
vencendo sete provas e ob-
tendo um segundo e um
quarto.

DIRETOR

No Hipodromo Chile, em
.Santiago, o cavalo Diretor
venceu o Clássico Força Ae-
res do Chile, em 1.000 me-
tros, no tempo de 57s6/10.
A vitória íoi difícil e o jó-
quel Sérgio Vasquez teve de
usar de todos os seus recur-
sos técnicos para que Dire-
tor suplantasse Preferente.

POSEIDON

No TarumS. o cavalo Po-
seidon levantou o Grande
Prêmio Cidade de Curitiba,
em 1.400 metros derrotand"
Parjo e Gulzo. O jóquei de
Poseldon. o veterano Omário
Relchel, lançou o cavalo pa-
rá a ponta logo após os pri-
melros metros e ali se man-
teve. para vencer com íacl-
lidade.

NO CRISTAL

Km Porto Alegre, a égua
Burguesa foi a ganhadora
do Grande Prêmio Oswaldo
Aranha, a primeira das pro-
vas clássicas para a nova
geração. Derrotou Distin-
gulda por três corpos. Essa
foi a segunda vitória da fl-
lha de Laurel e Orlaia. Seu
loquei foi A. Oliveira.

VIZIANE

Embora tenha fracassado
feio no Grande Prêmio 14 ds
Março. Vlziane já tem sua
volta marcada: será no dia
23 de abril, no Grande Prê-
mio Governador do Estado,
em 2.400 metros, com a do-
tação de CrS 40.00000. O
fracasso do filho de Coaraze
foi na pista de areia, onde
seu rendimento não é o mes-
mo. Vizlane será apresenta-
do pelo novo treinador dos
parelhelros de propriedade
de Antônio Zen, que é Dio-
nizlo Tieppo.

APRONTA HOJE

Flying Boy, um dos favo-
ritos do Grande Prêmio Cor-
delro da Graça, apronta na
manhã de hoje em Cidade
Jardim. Será embarcado pa-
ra a Gávea apenas na ma-
drugada de sábado. No do-
mingo pela manhã dará um
galope de saúde, na Gávea.
Seu jóquei, Urias Bueno vi-
rá no próprio domingo, mas
o treinador Mário Tibério
acompanhará o seu pensio-
nlsta.

EM CORES
As corridas de domingo

em Cidade Jardim serão
transmitidas a cores pela te-
levisão. Isto será possível
em virtude de um acordo
entre o Jockey Club de São
Paulo e a TV do canal 13.
Para que os freqüentadores
do próprio hipodromo pos-
sam ver as corridas a cores,
serão instalados dezoito apa-
relhos de televisão, no prado.

Criador gaúcho quer turfe
com dimensões nacionais

PORTO ALEGRE (Sucursal) — O criador Mário Di-
fini pronunciou-se favorável à entrevista concedi-
da por Mário C. T. de Souza, na última semana, ao
CORREIO DA MANHA e Ultima Hora. Conhecedor
profundo dos problemas do turfe brasileiro, ba-
luarte na defesa dos interesses turfísticos,, foi a
única voz que se ouviu quando do malfadado decre-
to antiturfe, do ex-Presidente Jânio Quadros. Tem
crédito para ser ouvido e suas palavras são de pes-
soa sensata, inteligente e que merece respeito.

. > DIMENSÕES NACIONAIS

Acha o criador gaúcho que os Jockeys Clubes
do Rio e de São Paulo precisam tomar uma dire-
triz, não podendo de forma alguma se manter es-
tagnados em atitude contemplativa, amealhando
os lucros advindos do Decreto-lei n.° 1.129.

Entende ser necessário que eles percebam a
necessidade de olhar o turfe em dimensões nacio-
nais, como deseja o Governo, que lhes proporcionou,
na regulamentação daquele Decreto-lei, os meios
legais para que cumpram tal finalidade, inclusive
prestando auxílio às entidades menores.

Se não houver üma radical transformação
na política dos dois grandes clubes que existem no
Brasil, J. C. de São Paulo e J. C. Brasileiro, ou ain-
da mais, em face de sua omissão, e o Governo não
ditar ordens expressas, surgirá em prazo muito
curto uma grave crise no turfe nacional. ,

Mário Difini entende que, com o abandono to-
tal em que se encontram os hipódromos menores,
sendo que a maioria deles não tem as mínimas con-
dições para sobreviver e outros encerrando suas
atividades, toda a produção de cavalos de corrida,
demandará para São Paulo e Guanabara. "

Será agravado ainda mais o problema de
falta de boxes nas vilas hípicas. Elas deverão ser
o último estágio do bom animal que, mostrando
qualidades de corredor em seu Estado de origem,
irá tentar, em iusta promoção, vitórias em Cidade
Jardim e Gávea, os dois unidos centros consumido-
res para onde convergirão todos os produtos.

ENTURMAÇÃO

Mário Difini lembra que a solução para evitar
a entrada de animais nas vüas hípicas dos gran-des centros turfísticos do País não poderá ser
aquela simplista de proibir a entrada de animais
do Sul do País, como já ocorreu, ou, como muitos
desejam, de efetuar a enturmação dos animais,
considerando-se vitórias obtidas em Santa Maria,
Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, Curitiba, São
Vicente e. Campinas, como se fossem obtidas em
Cidade Jardim ou na Gávea. Lembrou o grandecriador gaúcho que há um dispositivo no regula-
mento da Lei n.° 4.096, de julho de 1962, que, na

época, tinha endereço certo, procurando corrigir
a anomalia então existente. Diz o seguinte: "As en-
tidades turfísticas não poderão fazer qualquer dis-
criminação em sua programação comum ou classi-
ca, entre produtos nascidos em território, nacio-
nal." Parágrafo 3.°, do item 3.°, do artigo 7.°.

Esse dispositivo, no meu entender, deverá
ser complementado com normas que disciplinem a
enturmação dos animais nacionais, inclusive no pá-reo inicial, chamado "perdedores". Ela deverá ser
feita, sob critério de idade e de somas ganhas em
primeiro lugar, computando-se para tal fim os
prêmios conquistados em qualquer hipodromo do
País. Quanto às provas clássicas, ficariam fora da
norma geral. E, entre entidades do interior dos Es-
tados e da sua Capital, seria facultado estabelecer
convênios, não computando os prêmios ou vitórias
da entidade satélite, mas com eficácia unicamente
entre as partes. Os pequenos hipódromos ficariam
de fora da incidência legal.

Para Mário Difini, o que conta é o dinheiro
e diz que mundialmente a enturmação é feita se-
guindo tal critério. Para ele, é profundamente es^.
tranho e injusto considerar com igual categoria, e
enturmá-los juntos, um animal vencedor de três
ou quatro provas em Cidade Jardim ou Gávea, com
vencedores de igual número nos hipódromos de
Porto Alegre ou Tarumã.

Fixado esse critério nacional, o potro po-deria ser iniciado em seu Estado de origem, sem
qualquer prejuízo para sua campanha. E, assim, di-
minuiria o afluxo de produtos para os grandes cen-
tros turfísticos. lotando suas vila"s~~hfpicas, sem
qualquer utilidade, já que, muitas vezes, não che-
gam a correr.

RESTAURAÇÃO

Restaurada a situação financeira dos hipódro-
mos menores, dando-lhes uma certa estabilidade
o que é perfeitamente possível, no ponto de vista
de Mário Difini, com o auxílio dos grandes clubes,
serão ampliadas as fontes de consumo de nossa
produção. Haverá possibilidade de cogitar inclusi-
ve da redução da idade limite de atuação dos ca-
valos em Cidade Jardim e Gávea e estabelecer prê-mios compulsórios com o objetivo de diminuir a
população eqüina daqueles dois centrosi turfísticos.
Mas; na situação atual, com hipódromos fechando
e outros com sobrevivência a curto prazo, o quese poderá fazer com excesso de animais?

Finalizando sua entrevista, Mário Difini diz
que sem colocar em ação os meios que o Governo
lhes proporcionou para construir uma sólida estru-tura para o turfe, em dimensões nacionais, os gran-des clubes sentirão em pouco tempo, em suas pró-
prias estruturas, as conseqüências nefastas de sua
política.

¦M(lMi_(Íii
caderno especial

.ciência
comércio e
tecnologia

RESERVA DE ESPAÇO -11 DE MAIO
ENTREGA DO MATERIAL -16 DE MAIO

CIRCULAÇÃO CONJUNTA
Correio da Manhã - UJfilHa Jfota
19 DE MAIO DE 1972

) DEPARTAMENTO DE
CIRCULAÇÃO

Telefones: 252-2020-25 2-3245 (Direto) e 252-6156

Montarias para sábado
l.° Páreo — As 14 horas — 1.200

metros — CrS 9.000,00 —
GRAMA

1—1 Sitipoli, p. Alves 55
2 Sweet Doca, G. Fagun. 55

2—3 Kenitrá, F. Pereira F.» 55
4 Xangrilá, A. Machado 55

3—5 Parruda, B. Alves 55
Polibla, G. Meneses .. 55

4—7 Famosa, M. Hévia 55
8 Corredora, J. Santana .. 55

2.° Páreo — As 14h30min — 1.400
metros — CrS 8.000,00

1—1 Vaquero, J. Machado ;. 56
2 Flacon, J. Pinto 56

2—3 R. Pharas, A. Machado. 56
4 Hazim, J. Queiroz 56

3—5 El Mirador, F. Per..F°. 56
8 Yagoro, E. Paula 56

Sir Agaró, J. Pedro F.«.. 56
4—8 Nocaute, A. Garcia .... 58"Notável, F. Esteves ... 56" Verano, P. Rocha ..... 56
3.» Páreo — As 15 horas — 1.600

metros — Cr$ 7.0CO.OO
1—1 T. Light, J. B. Paulielo 572 Regai, P. Rocha 57
2—3 Clarius, U. Meirelles .. 57

4 Maximlliano, D. Santos. !>7
3—5 Dom Lage, M. Silva .. 57

6 De Paloce, O. F. Silva . 57
4—7 Massapé, E. Ferreira .. , 57

Danseito, A. Ramos .... 57
Abadão, J. Santana ... b7

4.» Páreo — As 15h30m!n _ 1.400
metros — Cr$ 8.000,00

1—1 Nasranl, J. Machado ... 56
2 Nlckie, J. Tinoco  56

2—3 Floreal, F. Maia 584 Nerda, R. Ribeiro 56
3—5 Camoria, F. Esteves .... 56" Jacotte, A. Garcia 56

6 Dagari, J. Castre 56
4—7 Aimani, J. Brlzola 56

Fortaleza, O. Cardoso .. 56
Venenosa, J. F. Fraga. 56

5.» Páreo — As 16 horas — 600
metros — Cr$ 9.000,00

1—1 Nickname, J. Pedro F.« 62" Navigateur, G. F. Alm. 45
2—2 Escoteiro,' J. Machado .. 53
2—2 Escoteiro, J. Machado.. 53

Decalco, N. Correrá ... 4õ
Mar Sal, J. Queiroz .... 56.

3—5 Rebelado, A. Garcia ... 52
Mentolado, A. Ramos .. 57
Mar Egeu, L. Garcia .. 49

4—8 Estarlm, E. Ferreira .. 53
9 El Manicero, D. Santos. 58

10 Ordoüez, L. Santos .... 49

" Jarunr, N. Correrá .... 80
2 Jeremias, J. S. Pereira 57

2—3 Hemingway, S. Bastos.. 58
Betume, J. Pedro F. .. _
Big Romance, D. Mila. 54

3—6 Cardlrche, L. Maia .... 55" Shelton, N. Correrá .. 58
Lubinho, J. Queiroz ... 55
Kinnaraya, N. Correrá .. 57

4—9 Orenoco, J. Pinto Í8
10 El Canário, J. Machado 64
11 Manto, E. Ferreira .... 5512 F. do Yoshino, M. Braga 57

8.o Páreo — As 17h45min — 1.300
metros — Cr$ 8.000,00

1—1 Newoerry, F. Maiá .... 56
2 P. Paraíso, G. Almeida 56

2—3 Levy, F. Esteves 56

6." Páreo — As 16h35min — 1.000
metros — CrS 8.000,00

(GRAMA) —
1—1 Flledélflu, J. Pedro F.o 56" Apira, F, Maia 56
2—2 Navy, F. Esteves 58

Arpala, J. Machado ... 56
Paragem, J. Reis 58

3—5 Diagonal, G. F. Almeida 58
Água Azul, M. Hévia... 56
Very Kiss, D. F. Graça 56

4—8 Kambela, C. Pensabem. 56
9 Free Love, A. Garcia .. 56

10 Saronita, H. Vasconcellos 56
7.o Páreo — As 17hlOmin — 1.400

metros — Crf 6.000,00
1-1 K. Et Noir, D, Santos ., 58

B. Steel, A. Ramos .... 56Grumio, J. Reis. .,.,.., '56
3-fl Esteiro, A. Garcia ....' 567 Clamador, J. pinto .... 56" Combate, E. Ferreira .. 564—fl Pagoh, R. Ribeiro :'¦:::'. 58

9 Ollía, G. F. Almeida 56"Norton, P. Alves 56
9.o Páreo — As 18h20mln — 1300

metros — Cr$ 6.000,00 .
1—1 Amor Mio,' O. Cardoso.

íMebito, F. Mata'......;
2—fl. Chicago, A. Ramos ....

Last Pet, A. Garcia ....
Tirteu.J. Ré_i'.....i..

3-6 H. Magnlflc, G. Mene.
Delmlro; J. Castro'¦.;„,'
Sobrepique, L. Santos ...

4—9 Samuao. J. Pinto
10 Jpb(_t_i P. Alves .. 58" L§2HpBooh»  ss

'" .¦'.'¦ ftó. ; 
'

Programa de domingo
1? Páreo — As 14 horas — 1.000

metros — Cri 8.000,00

kg
1—1 Nipo, A. portllho . ... 56

2 Edison, F. Menezes ... 56
2—3 Maju, G. F. Almeida 56' 4 Made, M. Hévia 56
3—5 Baskenes, O. Cardoso 56

6 Faj-mood, J. Queiroz 56
4—7 Mosteiro, O, Meneses 56Orrlco, J. S. Pereira ... 5S

Float, P. Rocha 56
29 Páreo — As 14h30mln — 1.300

metros — Crf 7.000,00

40 Páreo — ,As.l5h30mln — 1.200
metros — CrS 9.OOO,00

• ¦ . kg
1—1 Jurute, J. Queiroz 55Pascal, J. Santana ..... 55Estrago, J. Queiroz ... 552—4 Hebreú, J. Pinto 55

Matutino, j. Brlzola. .. 65Apple Tree, Q. Meneses 553—7 Friston.-A. Ramos .... 55Miatan, H. Vasconcellos 55
Fair Blue, F. Esteves .. 554-10 Burkan, P. Alves 5511 Gaya, J. Pedro F9 .... 55

12 Parinor. F. Pereira F9 55

Ronron, J. Queiroz ....
Black Steel, N. correrá

1—9 Quechant, A. Ramos .
10 Yabun, J. Pedro Fo ..." Multlplic, G. Menezes .

79 Páreo — As 17hl5mln — 1.300
metros — Cr$ 7.000,00

BETTING

1—1 Valdurào, A-. Garcia .
2 Gamble, E. Ferreira ..2—3 Mar Olá,'P. Alves ...
4 Arone, J. Pedro F9 ..

3—5 Ttntureiro, J. Santana
üranus, C. Valgas  57
Refém, F. Esteves .... 57

4—8 Terenos, J. Souza  57
9 Cravo, F. Carlos '57? Marquez, J. Castro .... 57

39 Páreo — As 15 horas — 1.300
metros — CrS 9.000,00

Prova Especial

59 Páreo — As 16h05min —, 1.000
metros — Cri 25.000.00

GRANDE PRÊMIO"CORDEIRO DA GRAÇA"
V Kg

1—1 Pioleto, j. Reis ....... 592 Espleridoroso, F. Fer. 592—3 Flyin» Boy, U. Bueno 594 Nabor, G. Menezes .... 573—5 Advance, a. T. Almeida 57
6 Debonalr Palace, J. Pt. 57

4—7 Nice Work, F. Esteves 57Zagor, J, Machado ... 59Le Fantastlc, V. Meir. 59
kg

1—1 Hmerina. A. Ramos . . 58
2 Tina, J. Queiroz  50

2—3 Raridade, A. Garcia . . 53
4 Ourotlna, M. Hévia ... 48

3—5 Kala, G. F. Almeida .. 56 1—1 Dfumo, J
6 Haure, E. Ferreira  52

4—7 Parda, F. Esteves ... 52
Messe, J. Moita . ...... 56
Didlnha, J. Machado .. 47

69 Páreo — As 16h40min — 1.600metros — Cri 8.000,00
BETTING

kg
Pinto ...... 562 Armanl, A. Machado 562—3 Alamein, A. Garcia .. 564 Leonico, M. Alves ..... 56¦ 5 Animo, P. Rocha ... 563—6 National Kid, F. Esteves 56

1—1 Abeve AH, E. Ferreira .
2 Dezena, J. Silva 
3Labeth, M. Hévia 
4 Progressista, J. B. Paul.

2—5 Marjollalne, J. Machado
Iubina, J. Tlnoco .....
Cabra, J .Pinto .......Fero, F. Esteves 

3—9 Faentlna, D. Santos ...10 Xenotlna, J. Reis . ....11 Chirusan, L. Caldeira ..
12 Olmeira, J. Pedro F9 .

4-13 Estéria, A. • Ramos  57"Jornada, J. Castro .... E7
MChln, P. Teixeira ..... 57". Gru-Gru, L. Santos ... 57

89,Páreo — As 17h50min — 1.603
metros — Crí 7.000,00 •

BBTrnNO — VARIANTE
ks1—1 La mira, E. Paula 572 Lady PISstra, O. F. Silva 57

2—3 Mandchurla, J. Machado 57
4 Blondlk. O. F. Almeida 57

3-5 Happy Meditatlon, G. M. 57Bonagué, L. Mala 57
Xenotina, J. Reis 53

4—8 Bravaton, J. Queiroz 57
Crack Bell, C. Oliveira 57

10 Fancy Glrl, F. Carlos 53

Noturna de segunda-feira
19 PAREÔ — AS 19H50MIN —
1.300 METROS — CRS 6.000,00

Kg
1—1 Ogala, E. Ferreira ... 52
2—2 Hang-Iang, P. Rocha .. 53

Chachtil, F. Carlos .... 53
3—4 Hardiment, D. Milanez 47

Paranacity, J. F. Fraga 54
4—6 Splaggia, L. Garcia ... 57

Over Fly, C. Oliveira .. 53
29 PAREÔ — AS 20H15MIN —
1.300 METROS — CR4 8.000,00

Kg
1—1 Venlees, R. Ribeiro .;.. 56.

2 Tramuntana, D. Mor. 56.
2-3 Argovia, F. Carlos ... 56

Arajana, O. Cardoso 56
3-5 Edshy, M. Hévia ..... 56

E. Matutina, P. Alves 56
4—7 Eringa, J. Machado .. 56" Kimpy, A. Garcia  56
39 PAREÔ — AS 20H45MIN —
1.200 METROS — CR$ 8.000,00

Kg
1—1 Rabicana, F. Carlos .. 56

2 B. and Butter, J. Queir. 562-3 Furtacôr, F. Per. F9 564 Aerci, A. Ramos ...... 56
3—5 G. Dama, M. Eduardo 66

6 Quilxi, D. Mllanez .... 56
4.7 D. Quica, G. F. Alm. 56

Unverre, M. Hévia ... 53
49 PAREÔ — ÀS 21H5MIN —
1.000 METROS — CR$ 6.000,00'

Kg
1—1 Cuernavaca, G. Alves . 57" Quatraint, P. Alves ..57

2—2 Jaruru, M. Hévia ...... 56
3 Endytaro, P. Rocha .... ,543—4 S. Love, D. F. Graça 58
5 G. de Briga, L. Maia 54

, 6 Irônico, M. Braga .... 574—7 Uniparo, J.' Castro .... 54Cat Bailou, L. Cald. 58Fázto, C. Gomes 58
59 PAREÔ — AS 21H45M1N —
1.300 METROS — CRS 7.000,00

Kg
1—1 Montmarthe, F. Esteves 57"Pebo, P. Bocha  572—2Yaguar, J. Machado . 67
. ?:5_ abo> G- p- Almeida 57
3—4 Nhuval, J. Souza 57Zagano, J. B. Paulielo 574r-6 Angico, P. Alves 577 Caron, H. Vasconcellos 57" Moscatel, L. Santos .. 57
69 PAREÔ - AS 22H15MIN —
1.600 METROS — CR$ 5.000,00

Kg
1—1 El Malak, P.' Rocha .. 59" Henrique, J. Queiroz 542—2 Estupendo, O. Cardoso 58

3 Jlngle Bell, M. Hévia 553—4 Zereré, A. Garcia .... 54
!' Allm, G. Almeida .... _•'4-S J. a Penny, F. Carlos 58Rio Guaiba, E. Ferreira 547Remin, J, Reis 53

79 PAREÔ — AS 22H50M1N —
1.300 METROS — CRS 5.000,00

2—3 Jarnô, J. Queiroz ....Ubatã, S. Bastos 
Regentino, A. Ramos .

3-6 Capivarl, P. Rocha ..." Capeta, D. Milanez ...7 El Tornado, F. G. SUva
4—8 Jando, J. Pinto 

9 Cortejo, U. Meirelles ."Bonté, P. Carlos 

BETTING

Kg
1—1 El Sevillano, A. Garcia . 602 Kinnaraya, J. Castro .. 58

89 PAREÔ — AS 23H20MIN -
1.000 METROS — CRS 7.000,00

BETTING

Kg
1—1 Dundée, N. Santos .... 57Zauré, D. Santos .... 57Roncador, G. Alves ... 572-4 Quadrilheiro, A. Ramos 57Dorestry, J. Reis ...... ;57' 6 Dalmaru, F; Per. F9 . 573—7 Enleio, C. Gomes 57" Unau, M. Braga 67

8Tre£f, J. Castro 574—9 Farnel, E. Ferreira .... 5710 Renardier, D. Milanez . • 5711 Alem5o, nSo correrá, 5712 Zepelln, E. Paula ..... 57
99 PAftEOv- AS 23H50MIN —
1.000 METROS — CRS 7.000,00

BETTING

Kg
1—1 Uapé, E. Ferreira..... 57

2 FlurrI, P. Teixeira .... 572—3 Zambrina, C. Valgas'.. 57
Guerrilha, J. Castro .. 573-_ Carolina, M. Eduardo 57Penita, L. Corrêa .... 57
GUcfnia, C." OUveira . 574—8 Andesina, S. Bastos ... 57

9 Moyenne, J. F. Fraga . 57
lOEtra, H. Ferreira ...... 67
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.Tonnerre em grande forma
No exercício realizado na manhã

de domingo, em Cidade Jardim, pelo
cavalo Tonnerre, todas as dúvidas
que existiam quanto ao tendão afeta-
do foram afastadas. Tonnerre traba-
lhou forte, marcando 103s3/5 para a
milha, terminou firme e voltou à co-
cheira caminhando normalmente.
Tanto Albênzio Barroso como Joa-
quim Amorim, jóquei e treinador do
cavalo do Haras São Bernardo S.A.,
ficaram otimistas com o exercício.
Barroso disse que nunca solicitou a
fundo Tonnerre, que fez todo o per-
curso a meio de raia. Finalizou com
sobras e baixaria a marca caso fosse
ajustado e solicitado. Já Joaquim
Amorim acha que a decisão da ins-

crição de Tonnerre no GP Estado da
Guanabara será decidida pelos seus
criadores. Informará a eles as pala-
vras de Barrosinho e também suas
observações na cocheira. É quase cer-
to que será inscrito, pois o treinador
já telefonou para um amigo na Gá-
vea, avisando que Tonnerre, pelo quemostrou no trabalho de domingo, es-
tá como na última corrida, quando
derrotou com facilidade os mais ve-" lhos. Assim, o GP Estado da Guana-
bara deverá contar com o líder de Ci-
dade Jardim e o encontro com Princi-
pe, o invicto líder da Gávea, está-sèn-
do aguardado com grande interesse
por todos os turfistas.

14 CORREIO DA MANHA — Rio de Janeiro, quinta-feira, 3G de março de 197. l.o CADERNO
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Amora de Sena
ganha travessia

Antônio Amora de Sena,
da Comissão Desportiva da
Aeronáutica e Irani Ornelas
de Morais, da Liga Santis-
ta de Desportos Aquáticos
foram os vencedores da II
Travessia 31 de Março, pro-•.•noção,do Centro de Espor-
tes da Marinha, ontem rea-
lizada entre as Ilhas Fiscal
e das Enxadas, em comemo-
ração a mais um aniversário
da Revolução de 1964. Ira-
ni Ornelas nado» os 1.600
metros no tempo de 
28min38s marca considerada
excelente. Amora de Sena
fez o mesmo percurso em
23min36S. Ein segundo lugar,
classificou-se Vera Martins
da Universidade Gama Filho
e na parte masculina, Ri-
canjo Canete, também, da
Universidade Gama Filho.
Coletivamente, o Botafogo
foi o campeão absoluto, por-
que nas duas categorias co-
locou maior número de nada-
dores entre os dez primeiros
colocados. No segundo lu-
gar masculino ficou a Liga
Santista de Desportos Aquá-
ticos e a parte feminina, fi-
cou eom o Botafogo. Na
área militar, o Centro de
Educação Física da Marinha
foi o campeão. As coloca-
ções individuais até o déci-
mo lugar foram: Antônio
Amora de Sena (CDAJ; 2)
Ricardo Canete (Gama Fi-
lho); 3) Waldir Mendes Ra-
mos (Botafogo); 4) Ricardo
Hofmaim; 5) Paulo Sérgio
Gerardl (Liga Santista); 6)
Djan Madruga (Botafogo);
7) Marcos Grad (AABB);
9) Roberto Furtado (CDÀ);
10) Alfredo Soares (Botafo-
go). Moças: Irani Omelas
(Liga Santista); 2) Vera
Martins (Gama Filho); 3)
Jaqueline. Padilha (Botafo-
go); 4) Joana Maria Rege
(Botafogo); 5) Sema Grun-
íeld (Botafogo); 6) Liliam
Amoedo (Botafogo); 7) Eli-
sabete Lorens (Liga Santis-
ta); 8) Maura Pina (Liga
Santista); 0) Beatriz Batista
(Gama Filho); 10) Mauricia
Burle (Botafogo).

Boxe dos Bons
A segunda rodada pelo

Campeonato Carioca âe Bo-
xe Amador, categoria estre-
antes, seri disputada no pró-
ximo dia 8, no ginásio do
Atlas, no Méier. A primeira
iodada, disputada sábado
passado, teve um desenrolar
dos mais empolgantes, oom
todas as lutas oferecendo
bons momentos. Os resulta-
dos das 10 lutas foram os
seguintes: Ia. luta: Penas:
Sumarai Alves venceu por
pontos Vanildo Souza; 2a.
luta; Penas: Alan Brum
venceu Cêlio dos Santos
(pontos); 3a. luta: Leves:

Joel Alves venceu Rubens
Sampaio (pontos); 4a. luta:
Leves: Jorge Araújo venceu
Hermógenes Costa (WO);
5a. luta: Leves: Mário Ei-
ras venceu Ari Moura (pon-
tos); 6a. luta: Meio-médio
ligeiro: Agostinho Firmo
venceu Áureo Santos (pon-
tos); 7a. luta: Meio-médio
ligeiro: Edson Silva venceu
Antônio Carlos; 8a. luta:
Meio-médio: José Paulo ven-
ceu Guilherme Barreto ...
(WO); 9a. luta: Meio-mé-
dio: Manuel Santos venceu
Edmar Costa; 10a. luta: Mé*
dio-lig-eiro: Luis Carlos Fin-
to venceu Edson Menezes
(WO).

Novo Diretor
A Escola d« Educação Fi-

sica dá Universidade do Rio
de Janeiro prepara a sua lis-
ta para * escolha do novo
diretor da escola em subsü-
tuição a Maria Lenk que
cumpriu o seu mandato de
quatro" anos. Dois seis no-
mes, quatro ji são conheci-
do*: Rudolf Hexmanny, Iná
Bustamante, Ivete Mariz e
Dora Pinto.

Tênis da Davis
Os tenistas argentinos pa-

ra os1* jogos da Taça Davis
de Tênis contra o Brasil, a
partir do dia 8, na quadra
do Fluminense, chegam à
Guanabara na segunda-feira.
No dia seguinte, eles treina-
rão no Fluminense para se
adaptar; ao piso de saibro.
Os tenistas são Julian Gan-
zabal, Guilleimo Villas, Edu-
ardo Cano e Hector Romeni,

Bahia pode ver duelo
entre Djalma e Mane

SALVADOR (Sucursal SP-CM) — Apesar de golea-do por 5 a 1 pelo Fluminense, o Olaria continua
com cartaz e joga hoje, à noite, contra o Vitória e,
graças a Mane Garrincha, vai receber uma cota
de Cr§ 25 mil. A partida no Estádio da Fonte No-
va poderá ter mais uma atração: Djalma Santos,
técnico do Vitória, poderá jogar de iateral-esquer-
do, para marcar o seu ex-companheiro de seleção.

O Vitória é o líder invicto do Campeonato
baiano. Sua equipe já provou seu poderio e vem
de uma vitória sobre o Bahia, seu principal rival.A. inclusão de Djalma Santos ainda não está deci-mda. Os dirigentes deverão confirmá-la hoje, pe-Ia manhã, a fim de mjotivar mais os torcedores eaumentar a renda.

A campanha do Vitória — até agora não pei*-deu nenhum ponto — é das melhores, e sua tor-cida tem comparecido em massa aos estádios., A
presença de Mane Garrincha é aguardada com
grande expectativa. Os torcedores baianos já es-tao cientes de que o famoso ponta-direita está re-cuperando, rapidamente, sua forma física e técni-ca e não esqueceu seu futebol.

. . A equipe' do Olaria já goza de um certo pres-tigio na Bahia. Sua excursão ao Norte, no ano pas-sado, quando voltou invicta, ajudou bastante na
promoção do jogo. Há também um sabor de des-forra para Roberto Pinto, que foi dispensado peloVitoria, porque os dirigentee, além de não'acredi-
tar no seu futebol, o chamaram de velho.

O juiz da partida, que começa às 21h, seráescolhido pela Federação Baiana. O problema cria-do para o uso do estádio da Fonte Nova foi -contor-
nado, já que os Clubes não fizeram nenhuma opo-siçao ao Vitória: abriram ,uma exceção no acordo
que so permitia utilizar o estádio duas vezes porsemana. r
n j 0s*,times estão escalados assim: OLARIA —
Pedro Paulo; Nélio, Mário Tito, Altivo e Mineiro;Gçssê e Roberto Pinto; Garrincha, Agnaldo, Salva-dor e Fernando. VITÓRIA — Agnaldo; Roberto,Luis Carlos, Válter e França; Luciano e Rezende;Rubmho, Osni, Almiro e Telê. 
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Visão de Coutinho
fez o Bangu vencer

Edson subiu mais alto e desviou para Alves marcar

O Bangu ainda não fez uma exi-
bicão que deixasse seus torcedores sa-
tisfeitos, mas agora a sorte já está do
seu lado. Ontem, contra o Madurei-
ra, em Conselheiro Galvão, isto ficou
positivado, com a vitória bangüense
por 1 a 0. O jogo estava' sendo dispu-
tado equilibradamente pelas duas
equipes, mas, aos 20 minutos do se-
gundo tempo, Ocimar resolveu fazer
uma alteração no time. Nena substi-
tuiria Alves, que não vinha bem. A
modificação efetuada, entretanto, foi
diferente. Coutinho tomou a inicia-
tiva e mudou tudo:

, — Nena entra em meu lugar e
Alves fica em campo,

Dois minutos após esse lance,
Edson desviou uma bola de cabeça
e Alves marcou o gol da vitória.

O resultado, até certo ponto, foi
injusto para o Maduréira e não deu
para refletir a superioridade do Ban-
gu em campo. O Maduréira, dirigido
por Nelsinho — ex-jogador do Fia-
mengo —, estava bem armado, tendo
Paúra como seu principal jogador.
Enquanto isso, o Bangu só procurava
chegar ao gol em alguns lances isola-
dos e apenas tinha a -defesa bem es-
truturada. Coutinho, ainda fora de
forma física, não conseguiu fazer qua-
se nada e quando tentava, Edson Bor-
racha estava sempre bem colocado.

No segundo tempo, o jogo caiu
ainda mais de produção, porque os

jogadores sentiram o esforço despen-
dido no período inicial. Novamente
prevaleceram as jogadas dos zaguei-
ros. A dimensão do campo os aju-
dava e só se via bolas rebatidas de
um lado para o outro. Aos 9 minutos,
quase surgiu uma confusão no está-
dio. O lateral Ari levou uma bola até
a linha de fundo e chutou forte.
Edson Borracha rebateu e Coutinho
entrou para marcar. Geraldino César
já havia confirmado o gol, mas o
bandeirinha Carlos Alberto Fernan-
des, o invalidou. Alguns juizes da
Federação Carioca que estavam assis-
tindo à partida deram razão ao ban-
deirinha, apesar dos protestos dos jo-
gadores do Bangu.

BANGU . -
MADURÉIRA

Estádio: Conselheiro Galvão. juiz:
. oeralalno César, auxiliado por José Alves

de Lima e Carlos Alberto Fernandes.
BANGU — Helínho, Ari, Sérgio, SM-

ciei, Bauer; Fernando, Alves; jorginno
(Edson), Coutinho (Nena), Jorge Mendes
e Chiquinho.

MADURÉIRA — Edson Borracha,
Ivan, Roberto, Celso, Alonso; Paúra,
Sérgio; Paulinho (Javan), Carllnho, Rus-
so e Lingulnha.

GOL — 2.° tempo: Alves aos 25mln.
RENDA — Cr$ 2.930,00.

XADREZ
tc2rbct,pp2ppppJl(lp5,3plb2ÍPP5,lD3C2,

PP2PPPP.TCB1RB1T.
O lance é das brancas, ò que você jo-

garia?
Solução: A posição acima ocorreu na

partida Schlechter v. Perlls, T. I. de Carls-
bad, ,1911, depois dois lances: 1.P4DP4D;
2.C3BR.B4B; 3.P4B.P3BD; 4.D3CD3C. A
partida continuou assim:

S.PxP, isto é mais forte do que a troca
de damas, porque as brancas ganham um
peão. 5. ...pxD; 6.PxO,BzC; depois de
B. ...JW; 71C3B,P3R; 8.C5CD e as pretas
perdem o PTD. 7.P1P! O lance chave. Se
as pretas tentam conservar o peão com B5R
segue-se S.TxP.wr*. 9.P7B e o peão coroa
em 8C ou -8B. Uma combinação original.
7. ...,CxP; 8.UB. Aa brancas ganharamum Importante peto, esta vir*, tagem provouser suficiente para ganhar a partida.

MANGINI LIDERA O CARIOCA

Mangmi, mestre nacional, lidera o cam
peonato carioca. É com satslfação qué o ve-»
mos jogar com aquela forma que Ja lhe deu
dois campeonatos brasileiros. Au terminar a
quinta rodada a contagem de pontos era;
Mangini 4,5; Salomão e Toth .4; Belém,
Caiaífa e V.Toth 3; Vamos a Guilherme 2,5;
Ferreira e Gouveia 2; Alfredo 1; Adail e
«Amarante 0,5; Ferreira 0. A quinta rodada
apresentou o seguinte resultado: Ferreira,
OxP.Toth 1; Adall 1/2 x Farias 1/2; Belém
1 x Vamos 0; Amarante 0 x Mangini l;
Caiaífa 1 x LImp 0; V. Toth 1/2 x Gouveia
1/2; Guilherme 1/2 x Alfred 1/2. Saio-
mão bye.

CIBERNÉTICA E HUMAN1STICA — O llus-
tre diretor da Faculdade de Economia, Pro-
fessor Estevão de Lima, pronunciara con-
ferência no dia 3 de abril às 21 horas na Rua
Humaitá, 296 sobre o atual e Importante te-
ma "Cibernética e Humanismo", o que as-
segura o êxito de S. Senhoria entre seus pa-res é mais do que suficiente para prevermos
o evento. Convidado o público em geral.
CLUBE CAIÇARAS — Neste belo e seleto
clube, a atividade enxadristica vem se de-
senvolvendo num promissor crescendo.
Sua Diretoria, contratou o enxadrista Car-
los Gusmán para organizar o Departamen-
to de xadrez bem como dar aulas aos seus
associados. Guzman, ex-campeão paranaen-
se de xadrez. h& poucos meses chegado à
Guanabara, vem realizando um belo traba-
lho na AABB que o tornou credor de mui-
tos elogios. Parabéns à Diretoria do Clube
dos Caiçaras por essa medida em prol da
difusão do Jogo real.

HÉLIO MATTOS — Soubemos com pesar
que, por motivos de .saúde, Hélio deixou a
direção do Dept. de Xadrez da AABB-La-
goa. Hélio dedicou, por vários anos, todas
as suas horas de lazer àquele departamen-
to que lhe é tão caro. Graças a sua iliml-
tada dedicação, a AABB alcançou um está-
glo de desenvolvimento enxadrístico que a
colocou em primeiro lugar. Seus amigos e
admiradores de seu trabalho, fazem votos que
seu afastamento seja por pouco tempo.

XADREZ NO CEX — No CEX, Av. Copa-
cabana, 647. 4.° andai. vooe. aos sábados, à
tarde poderá participar de partidas jogadas
em consulta com ajuda de mestres ou jo-
gar Individualmente. Visite o CEX e veja o
que ele lhe pode proporcionar.

LUCIANO N. DE ANDRADE

Petroslan Gusev

Defesa Philldor. URSS, 1968

1.P4R.P4E; 2.C3BRP3D; 3.P4D,PxP;
4.CxP,C3BR; 5.C3BDB2R; 6.B4BR. As
brancas dispunham aqui de duas variante
que lhes são favoráveis: a) 6.B2R.0-0; ...
7.0--0.C3B; 8.CxC,PxC; 9.P3CD, (Leonhardt-
Nimzowlch, 8. Sebastiana, 1912; b) 
6.B3D.C3B; 7.CxC.PxC; 8.0-0,0-0; 9.B2R.

6. ...,0-0; 7.D2D, P3TD; era preferível
7. ....TIR; 8.0-0-B1B; 9.P3B.C3-2D; 
10.P4CR, leve superioridade das brancas,
(Bashdan-Koltanomkl, Londres, 1932). ...
8.«-Q-0,HCD; 9.P3BP5C; 10.C6D.CxC; ....
ll.PxC.P4TD; U, P4CR132C; se devia Jo-
gar 12. ....TIR. 13.C5BJB3B; 14J4TRJD2D.';
15.B5CR! para eliminar o único defensor do
roque. 15. ...JD1D; 16.T1R; C2D; ...;...
17.T7RMUT; ae 17.....BxT; W.BxB, segui-
do de DSC. 18.TxC.BtP xq; se 18. ...,DxT;
19.BXB e D6T. 19.RxB.DxT; 20.B6B! As
pretas abandonam. Se 20. ...,PxB; segue
D6T.

H. LEWINSPUHL — JOSÉ ADAIL

Defesa Siciliana — Var. José Adall

Campeonato Carioca, 1972

1P4RP4BD; 2.C3BRJP3CR; 3.P4DB2C;
4JP3BJD4T; 532D.C3BR; 6.B3DJP4D; 7.PxP,
Melhor seria 7P5R.C2D; 8P4BJJ3T;
9.D3CC3C; etc. com chances reciprocas
7. ...,CxP; 8.0-O.PxP; 9P4B.D3T; 10D3C
C2B; 1LB4B4>3B; 12.C5RJMB; 13T1R.O-0;
14.C2D.C3B; Não Imediatamente 14 P3B?;
15.04RJ33C; WDrJJPxD; 17.CxPC. 1533C
D3C; 16J)3T,04B; 17J»4C,D3C; 18.DxD.CxD;
19.TD1CP3B; 20.C3BP4R; 21P5B.T1D; Apa-
rentemente Ilógico. As pretas ainda não de-
Eenvolveram duas peças. • arcam com a res-
ponsabllidade de debelar a Irrupção na ala
da dama e no entanto movem a torre pela
segunda vez. A razão é óbvia. Por ex., 21.
....B3R; 22.CxPD3xP; 23.T2C,CxP; 24.TxC,
PxC; 25J34R.C3B; 26.TxPC,TD-lB; 27.B6D,
TR-lR; 28.T1T ,e as brancas predominam.
22.B4B iqJtlB; 23.C4R34B; 24.C3-2D.C2B;
25.TD-1B, se 25.TD-1DP4CD; 28.B3CC3B;
27.P3TDJP4TD com posição superior. 25.
...,ClRi 26.P3TD33T; 27.TD-lD.BxC; 28.
TxB,C2D; 29.C3BP4T; 30.B5CJW; 31.PxP,
C3B; 32.B2R, se 32CxPD,CxB; 33.CxC,CyP.
32 C4D; 33.CxP? ,PxC; 34.T4xP,C6B;
35.B6D xq,R2C: 36.B3B,CxT: 37TxC.C4R;
88.BxP.TDlC; 39J6B,CxP; 40.BxC,B5B; 41.
abandonam.

ZONAL CENTRO-AMERICANO

Este evento oficial da FIDE, foi realizado
em Bogotá. Miguel Cuellar pela terceira ves
venceu a prova e era o único mestre Interna-
cional participante. Em virtude de seus exce-
lentes desempenhos no decorrer do torneio,
fizeram jús ao titulo de mestre internado-
nal os enxadrlstas — Guilhermo Estevez,
•Tesus Rodrlguez e José Gutierrez.

Segundo a FIDE, os zonais poderão criaj
novos mestres internacionais sem necessi-
dade de atender às exigências comuns às
outras provas quanto, à força dos partlcipan-
tes. Assim sendo, dentro em pouco, tere-
mos muitos enxadrlstas portando o título
de Mestre Internacional da força de um Sa-
rapu ou Buazlz. o que terminará por redu-
zir o prestigio desse título.

INDÚSTRIAS MACEDO SERRA S.A.
(EM LIQUIDAÇÃO)

CGCMF 33.066.572
Pelo presente o seu liquidante convida os senha-

res Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária a
realizar-se no dia 27 de abril de 1972, às 10 horas, na
Rua Lima Barros n' 27, nesta cidade, a fim de toma-
rem conhecimento da situação e deliberarem sobre o
Relatório do Liquidante, Balanço e demonstração de
Lucros e Perdas, com o respectivo parecer do Conse-
lho Fiscal.

Os documentos a que se refere o art. 99 do Decr.-
lei 2.627/40, acham-se à disposição dos senhores Acio-
nistas.

Rio do Janeiro, 21 dc março de 1972
Manoel Fernandes da Costa — Liquidante

COMPANHIA INDÚSTRIA PAPÉIS E CARTONAGEM
C.G.C. n.° 33.0421383

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

São convidados 03 Senhores Acionistas da Companhia
Indústria Papéis e Cartonagem, a se reunirem cm Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 26 de abril dc 1972,
às 16 horas, em sua sede social, à Rua São Luiz Gonzaga, 825,
nesta cidade, a fim de apreciarem e deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia:

a) — aprovação do relatório, contas c demais papéis
apresentadas pela Diretoria, inclusive cópia do ba-
lanço encerrado em 31 de dezembro de 1971 e res-
pectiva conta de "LUCROS E PERDAS" e do pa-
recer do Conselho Fiscal;

b) — eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e
de seus respectivos suplentes para o corrente exer-
ciclo de 1972 e fixação de seus honorários;

c) — assuntos diversos de Interesse social.
A disposição dos Senhores Acionistas se encontram todas

as contas e demais papéis, em sua sede social, tudo de acordo
com o que determina o art. 99, do Decreto-lei n.o 2.627, dc
26 de setembro de 1910. ,

Rio de Janeiro, 27 de março de 1972
CIA. INDÚSTRIA PAPÉIS E CARTONAGEM

Milton Augusto do Amaral — Diretor-Presidente

Ubirataii volta mais cedo para
reforçar basquete na excursão

O pivô Ubiratan está de volta definitivamente
ao Brasil. Depois de passar duas temporadas de-
fsndendo o clube Splugen Reyer, de Veneza, ele
telefonou da Itália para o Sr. Alberto Cúri, vice-
presidente técnico da Confederação de Basquete-
boi, colocando-se à disposição da seleção brasilei-
ra, já para a temporada preparatória que começa-
rá dia 14 de abril, na Europa.

Ubiratan é considerado um relorço de primei-
ra qualidade pelo técnico Kanela. Entretanto, o
técnico não esperava contar com ele tão depressa.
Já se dava por satisfeito em tê-lo na seleção bra*
sileira para as Olimpíadas de Munique. Titular de
todas as seleções, desde o Mundial de 1963, era jo-
gador absoluto na posição até o Mundial de 70, na
Iugoslávia, quando começou a despontar Marqui-
nhos. Ainda assim, Ubiratan continua em primei-
ro plano, com os seus 27 anos e 1,98 m de altura.

O Sr. Alberto Cúri ficou impressionado com
o entusiasmo de Ubiratan, na palestra telefônica

.que mantiveram. O jogador disse que deve che-
gar até o final da semana, vindo direto para o Rio,
entender-se com os responsáveis pela seleção bra-
sileira. Embora esteja regresando da Europa, não
se incomodou em ter que voltar para lá, dentro
de 15 dias.

O treinamento da seleção brasileira para a
temporada no exterior vem-se desenvolvendo nor-
malmente, com duas práticas diárias, no. ginásio
da Gávea. Os jogadores Pelipão e Fransérgio já
-se_^nçonlr-am restabelecidos quase por completo
das contusões nos ligamentos. Ambos foram exami-
nados pelo médico Jamil Hadad. Felipão foi con-
siderado apto e já voltou aos treinos, enquanto
Fransérgio só o fará a partir de segunda-feira,
quando a seleção inicia a última fase de prepara-
tivos, em São Paulo, antes de embarcar para a
Europa.

No momento, 18 jogadores estão concentra-.
dos no Clube Naval (Piraqué) e treinando no giná-

sio da Gávea: Marquinhos, Luizinho, Paulão, Cé-
sar, Pedrinho, Fioravanti, Doinha, Márvio e Feli-

pão — cariocas; Alceu — gaúcho; e os paulistas
Hélio Rubens, Fransérgio, Fausto, Robertao, Adil-
son, Wilson, Carioquinha e Carlão. Este não cons-
ta da convocação oficial, mas, como tem 2,10 m e
apenas 22 anos, Kanela resolveu testá-lo.

Portanto, são ao todo 18 jogadores, à dispo-
sição de Kanela e de seu assistente. Pedro Muri-
lo Fuentes, o Pedroca. Os cariocas (exceto Paulão)
e o mineiro vêm treinando desde 21 de fevereiro
e os paulistas se incorporaram ao grupo a partir
do dia 20 do corrente. Esta segunda fase encerra-
se hoje quando todos receberão dispensa e ordens
para se «apresentarem segunda-feira à tarde, na
concentração do Defe, na Água Branca (São Pau-
lo), para o treinamento final, até o embarque pa-
ra a Europa.

Para esta reajjresentação devem sair pelo me-
nos dois dos atuais convocados, permanecendo 16
em treinamento. Até o embarque saem mais três,
a fim dè totalizar os 14 que viajarão, pois uma va-
ga já pertence a Ubiratan.

BOLAS EM PROFUSÃO

A Confederação Brasileira de Basquetebol
importou dos Estados Unidos nada menos que mil
bolas, marca "Super K" — 500 para mini e igual
número para adultos. A metade será entregue ao
Ministério da Educação e Cultura, para ser distri-
buida aos colégios, e o restante doado, na propor-
ção de dez para cada Federação filiada. .

Uma iniciativa das mais elogiáveis da CBB,
considerando-se que a isenção parcial de impostos
permitiu que cada bola ficasse pelo preço médio de
CrÇ 55,00, enquanto na praça custam aproximada-
mente CrÇ 225,00. Apenas uma coisa a lamentar:
a encomenda chegou ao Rio com 59 unidades a
menos. A Confederação já oficiou à Alfândega,
denunciando o roubo, ocorrido no porto daqui ou
no navio, durante o trajeto.

LIVROS ESCOLARES
Para todos oi cursos

novos e usados.
LIVRARIA SÃO JOSÉ

Rua São José, 70 — Tels.: 252-2907 — 252-3037
nio de Janeiro

(lápis grátis aos srs. estudantes)

# Banco do Brasil s. a.

|p{ ELETROMAR

ACENDE

SEU NOVO

TELEFONE
360-3913

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL — l.a Convocação

São os Senhores Acionistas do Banco do
Brasil S. A. convidados para a Assembléia Ge-
ral Extraordinária a realizar-se no edifício de
sua sede social, nesta Capital, às 15:00 horas do
dia 5 de abril próximo, em l.a Convocação, pa-
ra deliberar sobre a alteração do Art. 4.° dos
Estatutos — *no que concerne à classe das ações
componentes do capital social do Banco — a
fim de adaptá-lo à faculdade prevista na Lei n.°
5.710, de 7.10.7Í, e Resolução n.° 201, de
20.12.71, do Banco Central do Brasil.

Em caso de não haver número suficiente
para a realização da Assembléia em l.a Convo-
cação, ficam desde já marcadas as datas de 11
e 17 de abril próximo, em igual local e hora,
para a 2.a e 3.a Convocações, respectivamente.

A partir do dia 4 de abril próximo, até a
realização da Assembléia, ficarão suspensas as
transferências de ações.

Brasília (DF), 24 de março de 1972.

NESTOR JOST
Presidente
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COLUNA
América espera
vencer o Vasco

Paulinho está tão tranqüi-
lo com a partida de domingo
contra o Vasco que vai dis-
pensar os jogadores na Sex-
ta-feira Santa. A única dú-
vida do técnico para armar
o time será tirada hoje. no
apronto, quando vai resolver
se promove a volta de Gil-
mar no lugar de Renato. No
treino tático de ontem, Pauli-
nho voltou a repetir as jo-
gadas ensaiadas no coletivo
da terça-feira. Exigiu dos la-
terais cruzamentos da linha
de fundo para a complemen-
tação de Antônio Carlos e
Renato. Tarciso e Sérgio Li-
ma ficam plantados dentro
da área. Apesar da promessado prêmio ridículo de 150
cruzeiros pelo empate com
o Bonsucesso, os jogadorestambém estão entusiasmados
e só falam em vencer o
Vasco. Hoje após o apronto,
pela manhã, os jogadores se-
rão liberados e se apresen-
tam, amanhã, às oito horas
da noite, em Campos Sahs,
de onde seguirão para a con-
centração do quilômetro 13
da Rio—Petrópolis.

Gérson

^Gérson já se apresentou aa
São Paulo para iniciar as
massagens e os exercícios es-
peciais que visam a apressar
sua volta áos gramados. Gér-
son afirmou que,, a partir de
agora treinará bastante por-
que deseja voltar ao time
logo. Embora já esteja usa >-
do sapatos. Gérson ainda
sente dores nas articulações
dos dedos que ficaram imo-
bilizados por. muitos mes**.
Mesmo assim, o jogador quervoltar mais cedo do que es-
perava.

Brasil de fora
A CBD recebeu, ontem, á

tarde, convocação da Confe-
deração Sul-Americana de
Futebol para um encontro,
hoje, em Buenos Aires, quan-
do serão sorteados os jogos
da. Taça Libertadores da
América. A reunião foi an-
tecipada do dia 5 de abril.
Em resposta, a CBD afirmou
que não poderia mandar re-
presentante porque a convo
cação foi feita sem que hou-
vesse tempo de preparação.

Hungria não vem
A Hungria não participará

da Taça Independência, se-
gundo informou o diretor
técnico Rudolf Illovski. Afir-
mou ainda qué "desde janei-
ro estamos esperando o con-
vite dos brasileiros, mas este
demorou a chegar e, agora,
não estamos em condições de
aceitá-lo. A menos que as
condições financeiras sejam
muito boas".

lustrich
Iustrich estréia hoje à

noite na direção da equipe
do Cruzeiro, na partida que
será realizada em Três Co-
rações, contra o Atlético lo-
cal. O jogo foi antecipado do
dia 9 de abril, porque nesta
data o Cruzeiro vai fazer um
amistoso em Goiás. E a gran-
de atração de hoje é, sem
dúvida, Tostão, que apesar
de estar em litígio com o
clube e na iminência de ser
vendido, foi escalado pelo
treinador. O Jogo começará
às 20h30min.

Riquinho
O Fluminense, da cidade

de Araguari, tem em seu ti-
me que participa do campeo-
nato mineiro, fase de classi-
ficação, um zagueiro milio-
nário. É ele o central Lino,
que recentemente ganhou 521
mil cruzeiros num teste da
Loteria Esportiva. Com o di-
nheiro que recebeu, Lino
comprou uma casa em Ara-
guari, montou uma agência
de automóveis e além dis-
so comprou novos jogos de
camisas para seu clube. Foi
Lino, inclusive, quem dese-
nhou o novo uniforme do
Fluminense com camisas
brancas, golas em "V" e, so-
brè~ o escudo,' três estrelas
azuis, que representam o
número de vezes que o Flu-
minense se classificou em
competições realizadas no
Triângulo Mineiro.

Teste 81
Os revendedores não acre-

ditam que o teste 81 possa
dar um recorde de vendas.
Afirmam que, por causa da
Semana Santa, as apostas se
encerraram ontem, à meia-
noite, isto é, 24 horas antes
do dia normal, o que deter-
minará uma queda de após-
tas. Mas mesmo assim, acre-
ditam que o prêmio alcance

| a mais de 8 milhões. Três1 jogos estão confirmados para
sábado à noite: Fluminense x
Bangu (n.0 1); Botafogo x
Bonsucesso (n.° 2) e Lon-
drina x Colorado (n.° 8). Mas
o jogo n.° 4 — Ponte Preta x
São Paulo — também poderá
ser antecipado para sábado
e até passando de Campinas
para São Paulo. O pedido
partiu do São Paulo depen-
dendo tudo da palavra da
Ponte Preta.
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Emerson Fittipaldi faz questão da vitória e também do recorde do pista

Piloto tem cinco regras
para se tornar graduado

— O que vem á ser um piióto
graduado? Esta é uma pergunta mui*
to comum no meio automobilístico.
E como toda competição tem as suas
regras definidas, o automobilismo de
competição também as tem. Por isso,
a Federação Internacional do Auto-
móvel estabeleceu certos itens paraum piloto internacional se tornar gra-
duado. Assim, a FIA considera gra-
duados os pilotos que se enquadra-
rem num destes cinco itens:

— Os campeões mundiais dos
últimos 5 anos.

— Pilotos que, no mesmo ano,
tenham-se classificado pelo menos
duas vezes entre os 6 primeiros em
provas do Campeonato Mundial de
Pilotos, levando-se em conta os dois
últimos anos.

— Pilotos que, no mesmo ano,
tenham-se classificado pelo menos
duas vezes entre os 3 primeiros em
Krovas 

do Campeonato Mundial de
(arcas, levando-se em conta os dois

últimos anos. Todavia, somente pilo*tos que tenham participado de uma
equipo com apenas 2 pilotos é que se*
rao considerados graduados.

— O vencedor, do troféu euro-
peu de Fórmula-2 do ano anterior,
com a condição de ter sido primeirocolocado em 3 provas entre os pilotosde classe B do referido troféu.

— Pilotos que, no mesmo ano,
tenham conseguido uma. classificação
entre os 6 primeiros em prova do
Campeonato Mundial de Pilotos, e
uma classificação entre os 3 primei-ros do Campeonato Mundial de Mar-
cas. Só os campeonatos dos dois anos
anteriores serão levados em conside-
ração.

Estes são os graduados que cor-
rerão dia 30 em lnterlagos:

1) — Emerson Fittipaldi — 2
classificações em 1970 e 4 em 1971
(ambas do item 2).

2) — Howden Ganley -— item 2
2 classificações em 1971.

3) — Andréa De Adamich —
item 3 — 5 classificações em 1971.

4) — J. Pierre Beltoise — item
2—9 classificações em 1970.

5) — Henri Pescarolo — item 2
4 classificações em 1970 e 2 em

1971. Item 3 — 3 classificações em
1971.

6) — Ronnie Peterson — item 4campeão do Troféu Europeu de
F-2 de 1971. Item 2 — 7 classifica*
ções em 1971. Item 5 — em 1971.

7) — Reine Wisell — item 2 —
4 classificações em 1971.

8) — Helmut Marko — item 3
2 classificações em 1971.

9) — Jacky Ickx — item 2 — 8
classificações em 1970 e 3 em 1971.
Item 5 — em 1971.

10) — Clay Regazzoni — item 2
6 classificações em 1970 e 4 em

1971. Item 5 — em 1971.
Apesar desses nomes famosos e

que impõem respeito, há outros três
brasileiros que podem entrar na lista
dos favoritos: José Carlos Pace, Wil-
son Fittipaldi Jr. e Luiz Pereira Bue-
no, da equipe Hollywood, sendo queeste último estreará na. Fórmula-1,
tocando um March 721. Por serem
profundos conhecedores dos segre-
dos de lnterlagos, pode-se esperar queos três darão trabalho aos estran*
geiros.

Fittipaldi e Peterson
vão brigar por recordes

A par com a sensacional disputa do Grande Prêmio
Brasil, haverá uma luta extra, hoje, em lnterlagos. Dela
participarão apenas dois corredores — o nosso Emer-
son Fittipaldi e o sueco Ronnie Peterson. Eles tentarão
melhorar o recorde da volta, façanha que Emerson con-
seguiu concretizar pela primeira vez a 30 de novembro
de 1967, com uma Fitti-Porsche, quando estabeleceu o
tempo de 3min31s8d, na média horária de 135,810km/h.,
Antes, este recorde já havia pertencido a nove volantes,
o primeiro deles Nascimento Júnior, em 12 de maio de
1940, com 4min9s5d. Até agora, Emerson Fittipaldi supe-
rou a marca de lnterlagos quatro vezes, mas o último re-
corde está em poder de Ronnie Peterson, o que prenun-

cia um duelo excelente com Emerson, hoje.

Cobertura
de Tércio
de Lima

e Haroldo
de Faria
Castro,

enviados
especiais

A história dos recordes de lnterlagos
1940-12/5 — Nascimento Júnior — Alfa Ro-

meo — 4m9.5s (inauguração).1949-31/7 r— Francisco Marques — Alfa Cor-
vette — 4m7' — 115,55 k/h.

1949-31/7 — Amaral Júnior — Alfa Corvette— 4mls — 118,41 km/h.
1950-17/6 — Henrique Cassini — Ferrari

3000 — 4m — 118,910 km/h.
1951-18/8 — Godofredo Viana Filho — Ma-

serati 3000 — 3m49.8s — 125.140 km/h.
1956-16/9 — Camilo Christofaro — Maseratl-

Corvette — 3m47s — 126,100 km/h.
1959-31/5 — Celso Lara Barberis — Maserati

4500 — 3m41.2s — 129,670 km/h.
1962-251 — Cyro Caires — Maserati 3000 —

3m39s — 130,260 km/h.
1967-30/11 — Wilson Fittipaldi Jr. — Fitti*

Porsche 2000 — 3m32.2s — 135,170 km/h.
1967-30/11 — Emerson Fittipaldi — Fitti-

Porsche — 3m31.8s — 135,810 km/h.
1970-1/3 — Emerson Fittipaldi — Lotus-F-

, Ford — 3mll.5s — 154,300 km/h.
1970-22/11 — Giampiero Moretti — Ferrari

521 S — 2m58.5s — 160.548 km/h.
1970-6/12 — Emerson Jlttipaldi — Lola T-210

2m54.9s — 163,850 km/h.
1970-13/12 — Wilson Fittipaldi Jr. — Lola

T-70 — 2m54.8s — 163,944 km/h.
1970-22/12 — Emerson Fittipaldi — Lola

T-210 — 2m53.373s — 165.962 km/h.
1971-7/11 — Ronnie Peterson — March F-2— m4.6s — 176,236 km/h.
Observação: Entre 1965 e 1970 (até à disputa

dos 500 Quilômetros de lnterlagos, de 7-9-70), os
recordes estabelecidos em lnterlagos foram homo-
logados pela FPA, apesar de nesse periodo, só te-
rem sido cronometrados os tempos dos carros quelideravam as provas.
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Ronnie Peterson provou nos irmos quriestó em condições de manter seu prestígio de recordista

Fórmula-1 começou no Século XIX
Muito se. fala nas corridas de carros

da Fonnuia-i. Aie parece noviaaue. ruro
engano. As cornaas ae automóvel surgi-
ram praticamente junto com o nasàmen-
to u<t industria autouubikstica. iridvia a
necessiaaue ae competir cum o iabritame
rival e a ae mostrar melhor üesempeuno
no mercaao incipiente, ausud. ioram sur-
ginao as primeiras provas, cnamauas
urand Frix.

Foi em ltíüb, na Fiança, que se dispu-
tou a primeira corrida tom este tuuio,
embora seja pacUica nos aua.s uo autuino-
biusmo que uaia ae lüUb* a realização da
primeira prova, realmente, mereceuura uo
atum üe üranüe Fremio, seguaüo o coa-
ceito moderno, isto é, uma còrriua em cir-
cuito de iórmula üe terminada para os veí-
culos, aberta a qualquer carro em conai-
ções de competir bem e a pilotos compe-
tentes de qualquer país.

De 1906 a 1972 decorreram 66 anos
de profundas modificações nas corridas de
GP. As datas e os fatos mais notáveis no
âmbito dessas alterações foram os se-
guintes:

1906 — Era admitido qualquer tipo
de motor e combustível. Peso máximo do-
carro: 1.000 quilos, mais sete se instala-
do o magneto.

1907 — Consumo máximo de combus-
tível: 30 litros por 100 km. Qualquer tipo
de combustível e veículo.

1908 — Regulamentado o diâmetro
máximo para quatro cilindros em 155 mm
e para motores de 6 cilindros em 127 mm.

1912 — Capacidade máxima do mo-
tor: três litros. Peso minimo do veículo
limitado em 800 kg. Largura máxima do
carro: 175 cm.

. i 1913 — Consumo máximo de combus-
tivel: 20 litros por 100 km. Limites de

peso dos carros: 800 a 1.100 kg. Foram
proibidas as traseiras aerodinâmicas.

1914 — Capacidade máxima do motor
elevada para 4,5 litros. Sem alimentação
forçada. Qualquer tipo de combustível.
Peso mínimo do veículo: 1.100 kg. ("Os
Peugeot tinham freios nas quatro rodas,
os motores já desenvolviam cerca de 115
HP, com velocidade máxima de 177 km/h
ou 110 milhas por hora).

. 1921 — Capacidade máxima do mo-
tor novamente fixada em três litros. Qual*
quer tipo de combustível. Peso mínimo do
veiculo: 800 kg. (O primeiro americano a
ganhar um GP foi Jimmy Murphy, quevenceu, nesse ano, o GP da França, em Le
Mans. O Deusenberg com que Murphy ga-nhou é, até hoje, o único carro de fabri-
cação americana que já levantou um GP
de F-l e foi o primeiro carro de compe-
tição a possuir freios hidráulicos).

1922-1925 — Capacidade máxima do
motor limitada a dois litros. Qualquer ti-
po de combustível. Peso mínimo do veí-
culo, 650 kg. Em 1925 foram exigidas
largura mínima de 80 cm e carroceria de*biposto, embora não fosse necessária a
presença do mecânico como acompanhante.

1926-1927 — Capacidade máxima ao
motor: 1,5 litros. Qualquer tipo de com-
bustivel. Peso mínimo 600 kg, em 1926,
e 700 kg, em 1927. A largura dos carros
foi obieto de detalhada regulamentação.

1928 — Nenhuma restrição quanto à
capacidade cúbica do motor ou^combustí-
vel. Limites de peso. entre 550 "a 750 kg.

1929-1930 — Consumo máximo de
combustível e óleo: 14 litros por 100 km.— Foi exieido o uso de combustível co-
mercial, em 1929, e o peso mínimo do
veículo foi estipulado em 900 kg. Em
1930 surgiu a primeira regulamentação so-
bre carrocerias.

1931-1933 — As corridas passaram a
ser de Fórmula Livre, isto é, qualquer tipo

e tamanho de carro ou motor. No entan-
to, limitaram em até dez horas a duração
das provas.1934-1937 — Nenhuma restrição quan-to a motor ou combustível. Peso máximo
do carro, sem pneus, 750 kg. (O objetivo
era reduzir a velocidade máxima dos car*
ros, pois 240 km/h eram. considerados pe-rigosos.

1938-1946 — Capacidade máxima do
motor: 4,5 litros, sem compressor, ou três
litros, com o uso de compressor. Qual-
quer tipo de combustível. Peso mínimo do
carro, variável, de acordo com a capacida-
de do motor. Regulamento detalhado,
quanto a carrocerias.

1947-1953 — Capacidade máxima do
motor: 4,5 litros, sem compressor ou 1.5,
com compressor. Permitido qualquer tipo
de combustível.

1954-1960 — Capacidade máxima do
motor: 2,5 litros, sem comnjessor, ou 750
centímetros cúbicos, com compressor. Ne-
nhuma restrição quanto ao uso de combus-
tível, até 1957. Mas a partir de 1958, só
era permitido o uso de combustível de
aviação.

1961-1965 — Capacidade do moíor:
1.301 a 1.500 cc. ProWrio n uso de com-
pressores. Ficou estabelecido, também,
que o combustível seria, apenas, o de uso
comercial. Peso mínimo: 450 kg.

1966 — Capacidade máxima do mo-
tor: três litros, sem compressor, ou 1,5 li-
tros, com compressor. Combustível de uso
comercial, apenas. Peso nvnimo: 500 kg.
Motores.a turbina, permitidos se tiverem
fórmula igual à equivalente capacidade
dos pistnes normais.

1972 — A capacidade cúbica dos moto-
res continua sendo a mesma adotada em
1966. mas o peso mínimo foi fixado em
530 kg. O número de cilindros foi limita-
do em 12. O combustível mntinua sendo
de uso comercial, próximo de 100 octanas.
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Luiz Bueno realiza
sonho na Fórmula-1

Luiz Pereira Bueno, a partir das 16 horas dehoje, estará realizando um de seus maiores sonhos:
a Fórmula-1. Cotado entre os melhores pilotos bra*sileiros de todos os tempos, Luizinho é o único dos
que vão participar do Grande Prêmio Brasil, queainda não dirigiu carros dessa categoria.

E mesmo sabendo que não tem muita chanca
de brigar pelas principais colocações, Luizinho não
ficará de todo desambientado: assegura que conhe-
ce a maior parte do pessoal que está aí — como
Tim Schenken, Cario Reutemann, Henri Pescarolo,
Ronnie Peterson, Peter Gethin, Dave Walker e ou-
tros, e promete fazer boa figura.O que eu não conheço é o March-721, quevou guiar. Infelizmente tive apenas dois dias paratreinar, o que é muito pouco.O piloto acentuou que se pode estabelecer al-

um paralelo entre o Porsche 908 da Equipe Hol*
ywood (categoria Esporte) e o March-721, porqueo Porsche — que ele guia o ano inteiro —, e o

March são equipados com motores de 3 litros.Em força há um paralelo: o primeiro pos-sui motor com 340 HP, e o segundo 435 HP. Mas
a aceleração do Fórmula-1 é um negócio impres-
sionante, pois pesa 550 quilos, enquanto o Porsche
tem 670 quilos. Para conseguir a mesma acelera-
ção nó Porsche, seria necessário um motor com
mais de 600 cavalos.

Atualmente, fala-se que as provas internado-
nais prejudicam as corridas domésticas, mas Lui-
zinho não concorda com essa opinião. E, provadisso, é a corrida de hoje, porque não só benefi-cia o automobilismo nacional como aumentar o in-teresse do público, dos patrocinadores, dos pilotos,além de trazer mais experiência aos organizadores.Tenho certeza que, no próximo ano, o Bra-sil estará incluído no calendário da Federação In-ternacional de Automobolismo (FIA).Sentado tranqüilamente no escritório da ofici-na da Equipe Hollywood, em Veleiros, Luizinho re-vela que a Fórmula 1 é o auge da carreira de um
piloto. E não esconde que requer muita experiên-
cia e treino, enfatizando que ele Dróprio, inclusive,
não acreditava chegar nunca à Fórmula-1.No duro, no duro, ela é que veio ao meu
encontro.
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COLUNA
Uma alteração

des vantajosa
Quem presenciar o Gran-

de Prêmio Brasil de hoje
certamente terá a sua aten-
gão voltada para uma modi-
ficação importante, introdu-
zida pela Federação Interna-
cional de Automobilismo ...
(FIA), relativa ás posições
de largada. Até então, quem
fizesse o melhor tempo Unha
o direito de arrancar pelo
canto da pista, onde, natu-
ralmente, o ângulo de cufva-
tura é menor, De agora em
diante, entretanto, a "pólo-
posltion" será invertida, ou
seja. os melhores pilotos lar»
garão por fora, já na tomada
da curva Como o local de
salda em Interlagos é multo
próximo da primeira curva
do percurso, nfio constitui
handicap. Pelo contrário, po-
dera até prejudicar o rendi-
mento inicial de corredores
como Emerson Fittlpaldl, que
com o seu recorde sensacio-
nal de ontem, garantiu a lar-
gada no primeiro pelotão.

.Tranqüilidade

No meio da agitação rei-
nante ontem, na pista de In-
terlago*, um cachorro deu a
nota humorística. Entre a 3.*
e a 4.* bateria, ele passeava
tranqüilamente pelo local de
competição, obrigando um
comissário de corridas a sair
em sua perseguição, o que
provocou gargalhadas gerais
do público. O animal real-
mente estava num ponto pe-
rigoso da pista — a subida
do Lag.5 —' e poderia causar
um acidente de graves pro-
porções, caso um piloto ten-
tasse desviar-se dele.

Prova no Rio
Os cariocas apreciadores

do automobilismo talvez pos-
sam assistii a um Grande-Prêmio de Fórmula I no pró-
ximo ano. E o que é mats
importante, valendo para o
Campeonato Mundial. O Sr.
Henri True, dirigente da Fe-
deração Internacional vai à
Argentina e, na volta, pas-
sara pelo Rio, para tratar do
assunto com o Sr. Amadeu
Girão. A prova seria entre 24
e 30 dé março.

Cavalo de pau
Quase ia -acontecendo um

acidente, de conseqüências
imprevisíveis, durante as
provai de classificação,'on--
tem. Lulzinho Pereira Bue-
no, ao entrar no trecho de
Interlagos conhecido como'•PinheirtahoVfez um espe-
tacular "cavalo de pau" e foi
parar no meio da pista, com
o ceu carro completamente
torto. O francês Jean Pierre
Beltoiae, que vinha logo
atrás, passou raspando a
Lulzinho. Este realmente nfio
estava muito inspirado: em
determinado momento, impe*
diu * ultrapassarem de
Emerson Fittlpaldl, que tinha
condições para realizar uma
volta muito boa. O fato, por
coincidência, aconteceu na
altura 4o "Plnhelrinho".

Por engano

O sueco Ronnie Petersen e
o australiano David Walker
iam sendo vitimas de um en-
gano, durante a disputa da
terceira bateria, ontem. Am-
bos chegaram a.receber no-
tlficações dos responsáveis
pela cronometragem de que
haviam sido desclassificados.
Teriam passado pelo anel
externo do circuito de Inter-
lagos, ap lado. das ambulân-
cias. Na realidade, a infração
foi cometida por E/nerson
Fittlpaldl, obrigado a utlli-
zar este expediente porque
observou que começava a
faltar gasolina no seu carro
e não teria condições para
completar a volta. Emerson
justificou-se perante os ho-
mens da cronometragem e a
desclassificação de Peterson
e Walker ficou sem efeito.

Recordista

Para compensar o "cavalo
de pau'' que deu, quando fa?
zia tempo para a classifica-
ção do Grande Prêmio Bra-
sil, Lulzinho Pereira Bueno
conseguiu estabelecer um no-
vo recorde brasileiro para o
circuito externo de Interla-
gos, de 3.207 metros. A ten-
tatlva foi solicitada, na vés-
pera, pela equipe Holliwood,
e realizou-se entre a 3.» e 4.*
bateria. Lulzinho obteve a
marca de 52 segundos e 14
décimos, com a velocidade
média- de 221,963 km/h, na
quarta das sete voltas exe-
cutadas. O antigo recorde
pertencia ao próprio Lulzi-
nho, com 66s2d, numa Pers-
che-908- Ele recebeu a ban-
deirada de partida do diretor
da prova, Sr. Paul 

'Frere

também dirigente da FIA.
Coube ao antigo campeão
brasileiro, Chico Lamdi, dar
a bandeirada de chegada.

" '. N

Emerson tem tudo para vencer esta
Cobertura de Tércio de Lima e Haroldo de Faria Castro, enviados especiais
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Nesta reta,.

O piloto brasileiro já vinha sendo apontado como o
favorito do Grande Prêmio Brasil, hoje à tarde,

em Interlagos. E o seu favoritismo aumentou ainda
mais, depois que 

'superou 
o recorde dá volta,

com o excepcional tempo de 2min32s363d. Se não
houver surpresas, os principais adversários

serão o sueco Ronnie Peterson e o argentino Carlbs
Reutmann. A corrida está monopolizando São Paulo

Emerson Fittipqldi deu uma prova dp que pode fazer hoje: chegou a 340 km/h

Uma corrida de automóveis é
sempre cheia de imprevistos. Mas se
tudo correr dentro da expectativa,
Emerson Fittipaldi deve conquistar o
Grande Prêmio Brasil, de Fprmula-1,
que será disputado a partir das 16
horas de hoje, no Autódromo de In*
terlagos, aqui em São Paulo. O nos*
so piloto já vinha sendo apontado co-
mo o principal favorito, e teve as suas
chances ampliadas após o sensacional
recorde para volta, que estabeleceu
na tarde de ontem, com á sua nova
Lotus-72.

O Grande Prêmio Brasil não
atraiu a São Paulo a maioria dos gran-
des pilotos da atualidade, como espe*
ravam inicialmente os promotores da
corrida. Ainda assim, o público verá
em ação nomes de prestígio, como o
sueco Ronnie Peterson e o argentino
Carlos Reutmann. Os dois são jus-
tamente os maiores adversários de
Emerson, na luta pela vitória. Em
especial, Ronnie Peterson, sexto co*
locado no ranking do campeonato

Na troca dos pneus, o
segredo de um recorde

Era a última volta de Emerson
Fittipaldi, na quarta e última bateria
de ontem. Ninguém acreditava mais
que qualquer tempo pudesse supevar
o que o nosso campeão havia estabe

estabelecido no ano passado, pelo,sue-
co Ronnie Peterson

Enquanto davam a bandeirada
de término da classificação, a alegria
e o entusiasmo tomavam conta dos

lecído uma volta antes, com ....... componentes da John Player Team
2min34s399d. Mas Emerson não esta-
va satisfeito. Parou no boxe a sua Lo-
tus-72, novinha em folha, e mandou
os mecânicos trocarem os pneus para
os de talas menores. Isto significava a
possibilidade de desenvolver mais ve-
locidade, em prejuízo da segurança
que qualquer carro deve guardar na
pista.

Preocupado exclusivamente com
o recorde da volta, Emerson, retornou
do boxe e partiu com toda a disposi-
ção. Não só os seus segundos como
os responsáveis pelos demais pilotos
ficaram com os olhos presos aos cro-
nômetros, sentindo que algo espeta-
cular estava para acontecer. E acon*

Jççeu. mesmo: Emerson cruzou a.li?
nha de chegada com o notável tempo
de 2min32s363d, correspondendo à
média de 188,86 quilômetros por ho-
ra. E mais: na reta, chegou a desen-
volver a extraordinária marca de ...
340 km/h. Estava quebrado o recorde

Lotus. Todos anteviam neste recorde
a ampliação das possibilidades de
tmerson Fittipaldi vir á triunfar no
Grande Prêmio Brasil.

O nosso piloto também deixava
extravasar a sua satisfação:

— Fiz bem em não forçar a mi-
nha nova Lotus, ontem, nas duas pri-
meiras baterias. O motor pouco ro-
dado não deve mesmo ser exigido.
Por isso, deixei para as baterias fi-
nàis a' tentativa de conseguir melho-
res tempos. Graças aJDeus, tive su-
cesso.

Na realidade, foi chocante a di-
ferença dos tempos de Emerson, de
terça-feira para ontem. Na primeira
bateria, ele não passou de —....
2min42s039d, cerca de dez segundos
a mais do que o seu recorde. Na se-,
gunda bateria, piorou ainda mais, in-
do a 2min50s218d. Mas ontem ele se
desforrou, assinalando a boa marca
de 2min36s243d. na bateria inicial,
para chegar ao recorde notável, pou-co 'depois.
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mundial desta temporada, com três
pontos ganhos, ou seja, a metade dos
que possui Emerson.

Mas já se disse que um grande
prêmio pode oferecer situações im-
previsíveis e muitas vezes um corre-
dor menos cotado acaba vencendo,
por força das contingências. Nesta
hipótese figuram o australiano Dave
Walker, o nosso Wilson Fittipaldi e
os franceses Henri Pescarolo e Jean
Pierre Beltoise.

A corrida está prevista para 37
voltas, com uma duração aproximada
de uma hora e meia. Entretanto, fi-
cou acertado ontem com os dirigen-
tes da FIA que, em caso de chuva, o
percurso sofrerá redução para 25 vol-
tas. A expectativa por parte do públi-
co é desusada. Muitos torcedores pre-
tendem chegar às 8 horas nas depen*
dências de. Interlagos, para assegurar
uma localidade privilegiada. A ren-
da é calculada entre CrÇ 1 milhão e
Cr$ 1.200 mil.

Pelotões,
de largada

N9 19 Pelotão
1

8

10

Emerson
Fittipaldi
Carlos
Reutmann
Ronnie
Peterson

3.a prova de classificação
COL — CAR. — N°. — PILOTO — MARCA — TEMPO MÉDIA

l.o _ io — Ronnie Petei-son — March 721 - 2'35"550 — 184.232
2.o _ i _ Emerson Fittipaldi — Lotus-72-D — 2'36"243 — 183.415
3.° — 8 — Carlos Reutemann — Brabham-BT34 — 2'38"165 — ....

181.186
4.° _ 2 — David Walker — Lotus-72-D — 2'38"317 — 181.012
5.° — 9 — Wilson Fittipaldi Jr. — Brabham-BT34 — 2'39"830 — ..

179.299
6.o.«. 5 — Henri Pescarolo — March 721 *-* 2'40"021 — 179.085
7.o — 15 — Peter Gethin — BRM-P-160 ¦- 2'42"112 — 176.775
8.o _ n — Lulr Pereira Bueno r- March-721 — 2'42"731 — 176.102
9.0 _ 14 — Jaan P. Beltoise — BRM-P-160 — 2'43"161 — 175.638

10.o — 17 — Helmut Marko — BRM-P-153 — 2'46"391 — 172.229
ll.o __ 18 — Alex Soler Roig — BRM-P-153 — 2'54"039 — 164.660
12.° — 6 •— José Carlos Pact — s/tempo.

4a e última prova de classificação
COL. — CAR. — N.° — PILOTO — MARCA — TEMPO — MÉDIA

Lotus-72-D — 2'32"363 — 188.086
Brabham-BT-34 — 2'34"387 _ ..

1.° — 1 — Emerson Fittipaldi
2.° — 8 — Carlos Reutemann

185.620
3.« — 10 — Ronnie Petersen — March-721 — 2'34"616 — 185.345
4.° — 9 — Wilson Fittipaldi Jr. — Brabham-BT-34 — 2'36"344 —

183.297
5.° — 2 — David Walker — Lotus-72-D — 2'37"686 — 181.737
6.o — 14 — Jean P. Beltoise — BRM-P-160 — 2'37"793 — 181.613
7.° — 6 — José Carlos Pac* — March-721 — 2'39"376 — 179.810
8.° —11— Luiz P. Bueno — March-721 — 2'41"606 — 177.328

9.0 _ 5 — Henri Pescarolo — March-721 — 2'42"297 — 176.573
10.o — 15 — Peter Gethin — BRM-P-160 — 2'47"500 — 171.088
ll.o _ 18 — Alex Soler Roig — BRM-P-153 — 2'56"213 — 162.629
12.o — 17 — Helmut Marko — BRM-P-153 — s/tempo.
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Quadro comparativo dos monopostos inscritos
N.° - Piloto Carro — Motor Cilindita — Potência em — Pneus

regime máximo
E. Fittipaldi — Lotus 72 Cosworth

D. Walker DFV

8 em V 10.500 rpm
450 HP

Firestone

H. Pescarolo —
J.C. Pace — March 721

10 R. Peterson —
11 L.P. Bueno —

Cosworth
DFV

8 em V 10.500 rpm
450 HP

Goodyear

C, Reutemann —> Brabham Costfoíth

W. Fittipaldi - BT 34 DFV

8 em V 10.500 rpm Goodyear
450 HP

14 J.P. Beltoise —
15 P. Gethin -
17 H. Marko —
18 A. Soler Roig —
Nota: A alimentação em todos os carros é através de injeção. As caixas de câm*

bio são da Hewland, com 5 marchas, exceção dos BRM e Ferrari que têm
fabricação próprio

29 Pelotão
9 — Wilson

Fittipaldi
2 — Dave

Walker

39 Pelotão
Carlos Reutemann sairá junto com Emerson e a Argentina inteira confia nei* 14 —. Jean-

Plerra e
Beltoise

6 — José Carlos
Pace

5 — Henri
Pescarollo

49 Pelotão
15 — Peter Gethin
11 — Luiz Pereira

Bueno

59 Pelotão
17 — Helmut

Marko
18 — Alex Soler

Roig

Wilson Fittipaldi não está entre os favoritos, mas garante que chega bem f\ ..Us outros
brasileiros

que correm
Além de Emerson Fit-

tipaldi, três outros brasi-
leiros inscreveram-se no
Grande Prêmio Brasil,
fórmula-um — Wilson
Fittipaldi, José Carlos
Pace e Luiz Pereira
Bueno. Todos são mais
afeitos a corridas em
carros de fórmula-2.
Quais então, as suas pos*
sibilidades hoje?

Numa rápida aprecia-
ção, o irmão de Emer-
son parece o único ca*
paz de realizar uma boa
apresentação e, quem sa-
be, até surpreender. Um
detalhe quase desaper-
cebido é o de que Wil-
son possui a melhor
máquina da prova, ex-
ceto a de Emerson. Lo-
gicamente, ele não apa-
rece no grupo dos favo-
ritos* mas sem dúvida
esta corrida poderá re-
presentar o trampolim
para a sua afirmação de-
fimtiva na fórmula-1.
Vale, inclusive, registrar
uma afirmativa do vete-
rano Chico Landi, ao ob-
servar o' treinamento,
ontem: "no meu tempo,
com aquelas possantes
Ferraris e Masseratis, o
que contava era a cora-
gem dos pilotos. Mas
hoje a potência dos car-
ros se eqüivale, e o cor*
redor só precisa de ha*
bilidade". E Wilson pa*
rece vir adquirindo ra-
pidamente a habilidade

O francês Jean-Pierre Beltoise é mesmo um perigo numa pista de corridas de seu irmão.
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A "virada" de Luiz Pereira Bueno foi a nota de emoção de ontem no treino
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Futebol carioca se agita
na briga para ter Tostão

Botafogo, Fluminense, Flamengo e, agora, o Vasco estão correndo lado a lado
no páreo pela conquista de Tostão. E seus dirigentes — cada qual com a

sua verdade — garantem que Tostão virá para o futebol carioca. Mas
em Belo Horizonte, Tostão garante que até agora não foi procurado

oficialmente por ninguém.

0 Vice Erasmo Martins Pedro quer Tostão no Vasco, mas vòi ter d» brigar com a diretoria do seu clube

0 Vasco é o mais novo
concorrente na briga pela com-
pra do passe de Tostão: o vice-

Governador 
Erasmo Martins Pe-

ro, da Guanabara, torcedor
vascaíno esteve ontem em Belo
Horizonte e conversou com o
presidente do Cruzeiro, Sr. Fe-
lício Brandi, quando fez uma
proposta — não revelada — vi-
sando a transferência do ata-
cante para São Januário até, no
máximo, o início da próxima se-
mana.'

<. Apesar dos argumentos —-
esportivos e financeiros — do

vice-governador carioca, a pre-
sidente Felício Brandi fugiu à
responsabilidade de uma deci-
são pessoal, sob a alegação de
que seria necessário c até mes-
mo indispensável o acordo de
todos os seus pares dc direto-
ria. Com isso, a solução do pro-
blema foi adiada sine die, por-

3ue 
só será possível reunir os

irigentes mineiros na semana
que vem, já que « maioria es-
tara ausente da capital mineira
na Semana Santa.

A iniciativa do Vice-Gover-
nador Erasmo Martins Pedro

foi recebida com alegria pelos
torcedores do Vasco. Mas vai
criar uma crise no clube, por
um motivo simples: há poucos
dias, o< presidente Agatirno Sil-
va Gomes revelou que o Vas-
co não tem condições de adqui-
rir o passe de Tostão. Disse que
dispõe de um orçamento de ..
CrS 4 milhões e não irá com-
prometê-lo logo, no início dó
ano, pagando Cr$ 3,5 milhões
pela transferência do atacante.

Acentuou por isso que, de-
sautorizava quaisquer entendi-
mentos sobre o assunto, para
não levar o clube ao ridículo.

Renato, pelo
O Flamengo vai levar mesmo,

por. empréstimo, o goleiro Renato,
até o final do ano. Ontem, em uma
conversa com os dirigentes do Atlé-
tico, André Richer acertou tudo: ele
vai pagar Cr$ 100 mil pela cessão
temporária do goleiro e o preço do
passe ficará fixado em CrS. 400 mil,
se o Flamengo se interessar em com-
prá-lo para a temporada de 73. Só

menos, e certo
que essa quantia terá de ser paga à
vista.

Na cláusula contratual do em-
préstimo ficou ainda concordado qüecaso o goleiro seja convocado para a
seleção brasileira o Flamengo terá de
pagar ao Atlético Cr$ 100 mil adicio-
nais. Richer, em sua passagem porBelo Horizonte, não entrou em con-
tato.com os dirigentes do Cruzeiro
para tentar a compra de Tostão.

Paulo Amaral continua o
mesmo: só sabe dar duro

Paulo Amaral continua não agra-
dando nas.Laranjeiras. Ontem voltou
a dar mais um treino rigorosíssimo
de três horas de duração, o que pro-
vocou algum descontentamento en-
tre os jogadores. Principalmente Lu-
Ia e Cafuringa, os que sentiam o es-
forço debaixo de um .sol fortíssimo.
O treinador interrompeu o coletivo
diversas vezes para ensinar aos jo-
gadores a melhor maneira de bater
na bola, fato que irritava profunda-
mente a todos.

O treinamento foi dividido em
três tempos de 30 minutos mas cada
vez que sofria uma interrupção, o
técnico gastava uma média de 10 mi-
nutos para explicar sua orientação
e deixar bem claro como quer que
o time jogue daqui por diante: sob
pressão e marcação por zona. Embo-
ra esse tipo de sistema 'enha aspec-
tos positivos, os jogadores ficavam
chateados pois as suas intervenções,
apareciam nos momentos mais ino-
portunos — sempre que os atacan-
tes tinham uma boa chance de gol.
O treinamento durou 90 minutos e
terminou com a vitória dos titula-
res por 4x0. Didi, Silveira, Oliveira

e Márcio (contra) foram os marcado-
res. O time para a partida de sábado
com o Bangu é o que treinou: Vi-
tório, Oliveira, Sérgio Cosme, Assis
e Marco Antônio; Denüson. Didi e
Silveira; Wilton, Ivair, e Lula. Félix
não ficará nem mesmo no banco de
reservas pois Paulo Amaral acha que
ele não está ainda cem por cento de-
pois de uma parada de 15 dias (por
causa da fratura no molar esquerdo).

Zezé Moreira demitiu quase todo
o Departamento de Futebol do Flu-
minense nas divisões inferiores: Cé-
lio de Barros (preparador físico)
Luís Carlos Quintanilha, Major Muri-
lo de Carvalho e Alfredo Abrahão.
Sebastião Aririjo* qüe ajudava Par-
reira passou para as divisões infe-
riores: Cláudio, ex-jogador que era
auxiliar na preparação física, foi su-
mariamente demitido por Zezé Mo-
reirã que agora é o dono do fute-
boi no clube. Quanto a Tostão ape-
nas uma comissão foi nomeada para
cuidar do assunto — João Havelan-
ge, Wilson Xavier, José Vaz Guima-
rães, Almeida Braga e Belini Cunha
— mas há poucas perspectivas de
que ele venha para o Fluminense.

LETRA DE CAMBO
rerimnfo real

uma mau
1
2

A partir da Resolução 212 (16.2.72), o rendimento
máximo das letras de câmbio foi fixado pelo Banco
Central em 26,56% ao ano.

O rendimento médio das letras decâmbio, deduzida
a inflação, foi o seguinte:

RENDIMENTO MÉDIO I TAXA DE INFLAÇÃO l LUCRO REAL
1966 33,2 38,75"*** - 5,5
1967 33,2 24,32 + 8,9
1968 31,8 25,35 . +5,5
1969 30,3 20,23 +10,1
1970 30,5 19,23 +11,3
1971 29,2 18,00 +11,2
1972 26,56 | 15,00 +11,5

3 O Governo espera uma inflação de 15% em 1972, o
que significa que o rendimento real da letra de câm-
bio crescerá para 11,5% a.a.

CAMPANHA COORDENADA PELA ADECIF-ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE EMPRESAS;
DE CRÉDITO, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO,L~ ,,
CONTRA A INFLAÇÃO E FAVORÁVEL À POUPANÇA.
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Botafogo teme
Banco Central

O Botafogo praticamente desistiu da
compra do passe de Tostão. O Presidente
Alternar Dutra de Castilho foi informado
por dirigentes da financeira que se dispu-
nha a emprestar os Cr$ 3 milhões para a
compra de Tostão, que autoridades do Go-
verno não estavam vendo com agrado a
transação em vista da alta soma^que se-
ria empregada. F, mais: que, em se tratan-
do de futebol, o fato tomava aspectos mui-
to mais sérios.

O Presidente Alternar Dutra de Cas-
tilho acentuou que o veto à transação, nas
bases em que ela está sendo colocada, par-
tiü (veladamente), do Banco Central, que
teria mantido um contato sigiloso com os
representantes da financeira, pedindo-lhes
que dessem um destino mais prático à fa-
bulosa quantia de Cr$ 3 milhões — isto
é, a transferisse para uma área que re-
presentasse algo mais ao desenvolvimen-
to do País.

O vice Toniato, entretanto, garantiu
que o Botafogo não irá desistir de Tostão
e que até segunda-feira próxima — quan--
do termina o prazo da prioridade que foi
concedido ao clube — dará uma palavra
final. Ontem, o dirigente tentou, mais não
conseguiu manter um contato com o pre«
sidente do Cruzeiro, Sr. Felício Brandi,
mantendo o interesse do Botafogo, já que
não pôde viajar até à Capital mineira co-
mo havia acertado antes.

Flu confiante
prefere sigilo

O Fluminense mantém vivo o seu in-
teresse na compra do passe de Tostão, mas
está empregando uma tática diferente: a
do sigilo,, na certeza de que os dirigentes
do Cruzeiro manterão a sua palavra de
somente negociá-lo para o clube tricolor,
cumprindo o trato anterior em que lhe foi
concedida prioridade.

Com o objetivo de efetivar a transa-
ção — e, se possível, num pequeno espa-
ço de tempo — o Fluminense criou uma
Comissão de Alto Nível, que se encarre-
gará de conseguir o numerário suficiente
para à compra do passe do jogador, que
está fixado, segundo o vice de futebol, Hu-
go Molinaro, nas seguintes bases: Cr$ 2,5
milhões, mais os passes de Ivair e Jere-
mias. Ou, então, Cr$ 3 milhões, caso o
Cruzeiro não queira os dois atacantes tri-
colores.

A Comissão de Alto Nível é formada
por Wilson Xavier, João Havelange, João
e Paulo Coelho Neto, Hugo Molinaro, Ben-
to Cunha, Belini Cunha e Antônio Carlos
de Almeida Braga. E de acordo com Wil-
son Xavier, a propósito dos seus integran-
tes, não é apenas trazer Tostão. Flávio e
Samarone também estão nos seus planos.
Com relação a Flávio, a sua vinda será de-
cididá segunda-feira.

Richer garante
trazer Tostão

O Flamengo, apesar da concorrência
direta do Botafogo, Fluminense — e ago--
ra também o Vasco — está certo de qué
Tostão virá mesmo para a Gávea» Prova
disso, foi a viagem do Presidente André
Richer para Belo Horizonte, ontem, à tar-
de, sob a alegação de que iria buscar o go-
leiro Renato, mas no duro mesmo, foi- com
a intenção de manter entendimentos com
o Cruzeiro, visando a compra do passe de
Tostão.

£ a razão da viagem do dirigente é
simples: na véspera, ele, o Vice-Presidente
Hélio Maurício e o diretor'de futebol Ra-
damés Lattari estiveram reunidos com os
integrantes do Grupo Financeiro — que
se responsabilizou, pela compra do passe
de Paulo César — e recebeu autorização
para oferecer CrÇ 2,5 milhões pelo passe
de Tostão, mais Caio e Samarone. E se
não obtiver êxito, nessa investida, ofere-
cer CrS 3 milhões, com pagamento à vista.

Os dirigentes do Flamengo acham que
o Flamengo trará Tostão, porque o Cru-
zeiro está informado, detalhadamente, da
operação que culminou com a compra do
passe de Paulo César, que foi totalmente
pago dentro do prazo previsto, Segundo
Richer, o Flamengo terá Tostão muito bre-
ve e pretende lançá-lo num amistoso, no.
Maracanã, possivelmente, contro o Santos.
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Toniato já amoleceu Havelange ajuda o Flu Richer tem. esperanças

BOLA EM JOGO
MÁRCIO GUEDES

Tudo o que se esperava da nova
situação no Fluminense está aconte-
cenüo em um tempo recorde: muito
mais do que um tçcnico de futebol,
Paulo Amaral é um preparador tisi-
co de duvidosa competência e ontem
os jogadores passaram por mais um
teste de força — um coletivo de 90
minutos corridos, interrompido nas
ocasiões mais inoportunas para ins-
trações do tipo "como se deve bater
melhor na bola".

Cansados e aborrecidos, os joga-
dores do Fluminense se sentem co-
mo universitários voltando ao be-a-
bá do curso primário e obrigados a
suportar um professor mal educado
e exigente. Lula e Cafuringa já não
escondem suas diferenças com o trei-
nador e os demais preferem manter
um estratégico distanciamento da in-
desejável figura. A sorte do Flumi-
nense, pelo menos a curto prazo, é
que o próximo adversário é o Bangu,
um dos piores times do campeonato
e até fazendo força fica difícil per-
der.

Mas pior ainda do que as primei-
ras atitudes de Paulo Amaral foram
as últimas decisões do gerente Zezé
Moreira. •Tradicionalmente um ho-
mem que não admite diálogos e que
só gosta de mandar na base da dita-
dura — ele sempre ostenta um anti-
pático e indisfarçável ar de superio-
ridade sobre as pessoas que lhe cer-
cam — o gerente do Fluminense re-
solveu implantar um clima de terror
no departamento de futebol demitiu-
do sumariamente ontem alguns pro-
fissionais do clube, alguns até sem o
mínimo relacionamento com a dire-
toria passada. Mas como há muita in-
segurança na atual administração
anavnrada cnm a nrónria sombra, a
ordem é mudar tudo para ciup «p in?-
t»lp uma nanplinlia, uma patota **ó
rom sente ligada ao Sr. Frias de
Paula.

Indiscriminadamente foram atin-
gidos o preparador físico Célio de

Barros, os auxiliares Luis Carlos
Quintanilha, o Major Murilo de Car-
valho e Alfredo Abrahão, além do
ajudante de Parreiras, Sebastião
Araújo. O ex-jogador Cláudio que
abandonou há pouco a carreira para
se dedicar à preparação física tam-
bém recebeu bilhete azul "porque não
era mais jogador e onerava a folha
do clube".

Tudo isso foi feito para que Pi-
nheiro fique com força total nas di-
visões inferiores e tenha o campo
limpo para agir sem ser incomodado.
Nem discuto a qualidade profissional
de Pinheiro, mesmo porque nunca
pude observar seu trabalho o sufici-
ente para dar uma opinião definiti-' va. Mas nada poderia justificar o que
foi feito, ainda mais da forma como
aconteceu, sem maiores explicações
e não deixando dúvidas sobre os mo-
tivos obviamente políticos.

O Fluminense, um clube de tra-
dição e respeito no Rio, parece entrar
numa fase sombria em sua existen-
cia. Muita gente que já tinha morri-
do (sem saber) foi ressuscitada e
acordando, de repente, em um mun-
do novo, só poderia mesmo utilizar
golpes baixos para sobreviver,

—o—
Sem esconder sua decepção, o

presidente do Botafogo, Alternar Du-
tra de Castilho, informava à Impren-
sa, no início da noite de ontem, que
havia pouquíssimas chances de Tos-
tão vir para o Botafogo. O tal grupo
de financistas deu pra trás por cau-
sa das pressões do Banco Central que
nãp vê com muita simpatia tanto di-
rinèiro investido no futebol ao invés
de ser aplicado em outros setores
prioritários. Ainda há a promessa de
uma nova resnos'1- sp°*'i*ida-fpi**a.
mas a coisa e*-tá difícil. Não <*ó nara
n Rot^forfo. como na**a ot; o**t**oc f"'ari-
des do Rio, todos no leilão, É uma
nena para o nosso futebol porque
Tostão, dentro da finura do seu es-
tilo, é insuperável.

Brasil vence em Cannes
e confirma favoritismo

A seleção brasileira de amadores estreou no
Torneio Internacional de Cannes, vencendo a equi
pe do Sporting, de Portugal, por 3 a 1. O primei-
ro tempo, terminou com a vitória do Brasil por
2 a 0. Os brasileiros jogaram um bom futebol e
confirmaram seu favoritismo para o bicampeonato.
Os portugueses inferiorizados em técnica, procura-
ram se defender e conseguiram evitar um maior
número de gols. Assim, Bolívar marcou o primeiro
gol dos brasileiros aos 17 minutos do primeiro
tempo, e Manuel da Silva, aos 36, aumentou para
dois, o placar, em favor do Brasil. _ .

A segunda etapa também foi disputada com
o mesmo panorama, com os brasileiros atacando

muito, procurando aumentar o marcador e os por-
tugueses se defendendo de todas as maneiras. Mas
foi o Sporting que marcou um gol aos 23 minutos

do período final, por intermédio de-Castanheiras,
de penalidade máxima. Mas ps brasileiros conti-

nuaram atacando e dois minutos depois, isto é,
aos 25 minutos, Santos aumentou para 3, e deu
cifras finais ao marcador.

Cerca de oito mil pessoas assistiram ao jogo
que teve momentos de alta categoria. Também
agradou a preliminar, na qual a união Soviética
goleou a seleção de Cannes por 5 a 0. O primeiro
tempo terminou com a vitória dos soviéiteos por
3a0.

Com esses resultados, Brasil e União Soviética,
se classificaram para as semifinais do torneio.

Boa vitória do Flamengo
Dois amistosos importantes — para o Rio e

para São Paulo — foram realizados ontem à noite.
Em Belém, o Flamengo derrotou, por 2x1, o com-
binado Remo-Tuna Luso, em uma partida na qual
dominou o adversário a maior parte do tempo. No¦segundo tempo, o combinado reagiu e esteve até
para empatar. O Flamengo marcou por intermédio
de Doval, aos 28, e Zé Mário aos 44 do primeiro
tempo. O combinado marcou, aos 5 minutos do
segundo tempo. A renda foi recorde no Estado: 150
inil cruzeiros, levando o Flamengo 50 mil cruzeiros—de cotar"

Pelo campeonato paulista, o Santos derrotou
o São Bento por 2x1; e. em amistoso, o Palmeiras
venceu por 2x1 o Atlético Paranaense. Em Minas,
c Atlético Mineiro derrotou por 6x0 o Fluminense
de Araguari, pelo Campeonato Mineiro.


